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शहाण्या समाजाचे स्वप्न!
वयम् दोस्तांनो,

सन २०२०च्या पहिल्या अंकाचे संपादकीय
लिहिताना आसपास सर्वत्र किती गोंधळाचे
वातावरण आहे, याचे वाईट वाटतेय. ‘सुधारित
नागरिकत्व’ कायद्याचे विरोधक मोर्चे काढत आहेत,
त्या मोर्चांना अनेक ठिकाणी हिंसक वळण मिळते
आहे... मुलींवरील बळजबरीच्या, अत्याचारांच्या
घटना वारंवार प्रसिद्ध होत आहेत... विधानसभेच्या
सभागृहातही आमदारांची धक्काबुक्की... एकंदरच
नकारात्मक बातम्यांनी वृत्तपत्रे व न्यूज-बुलेटीन
भरलेली आहेत. तुम्हा मुलांना असे आक्रमक
सामाजिक वातावरण पाहावे लागतेय, त्याबद्दल
खूप अपराधभाव मनात दाटून आलाय.
परवा एका विद्यापीठाच्या रस्त्यावरून आपापली
बॅग घेऊन परत येणाऱ्या मुलींचे छायाचित्र बघून
मन हेलावले. कुणाच्या तरी आक्रस्ताळेपणामुळे
कितीजणांचे उगाचच नुकसान होते, हे कसे कळत
नाही या आक्रमक लोकांना? तुम्हा मुलांना फार
अविचारी, अशांत, हिंसक अशा समाजाचे दर्शन
घडतेय. अशावेळी फार हतबल वाटते. You
definitely deserve better society
than this!
खरेतर सन २०२०चे मोठे स्वप्न आपल्याला
माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी दाखवले
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होते. २०२० पर्यंत भारत देश बौद्धिक महासत्ता
व्हावा आणि विकसित राष्ट्रांत त्याची गणना
व्हावी, यासाठी कृतियोजना तयार केली होती
त्यांनी. राष्ट्रपती म्हणून डॉ. अब्दुल कलाम लाखो
मुलांना, तरुणांना भेटले. त्यांच्या मनातील स्वप्न
त्यांनी या तरुण समाजात पेरण्याचा प्रयत्न केला.
जिथे जिथे जात तिथे ते एखादी प्रतिज्ञा म्हणून
घेत. हे ध्येय गाठण्यासाठी काय काय करावे,
त्याचे मार्गदर्शन करीत; मुख्य म्हणजे हे ध्येय
गाठण्यासाठी आशा पल्लवित करीत. निराशेला
दूर सारण्यासाठी प्रेरणा देत.
समाजातील असंवेदनशीलता आणि
अविचारीपणामुळे आज आपण अनेक समस्या
भोगत आहोत, याबाबत त्यांचे एक वाक्य आहे‘When you grow up you will face
with the challenge posed by
humanity.’ आणि तेच आपण आता पाहत
आहोत. नाहीतर इतक्या प्रकारची हिंसा एकाच वेळी
एका समाजात दाटून आली नसती!
या सर्व कोलाहलात आपण काय करू शकतो?आपण इतके नक्की करू शकतो की, आपल्या
घरात, शाळेत, परिसरात शांतपणे, विवेकबुद्धीने
वागणाऱ्या शहाण्या, समजूतदार माणसांशी
बोलत राहणे, आपल्याला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे

त्यांच्याकडून समजून घेणे हे करू शकतो आणि
मी माझ्या मनाचा प्रोसेसर स्ट्राँग करीन आणि मी
अविचाराने काही करणार नाही, इतके नक्की
ठरवू शकतो.
डॉ. कलाम यांची काही भाषणे मी प्रत्यक्ष ऐकली
आहेत. एका भाषणात त्यांनी आमच्याकडून वदवून
घेतलेली प्रतिज्ञा आठवली"I am born with potential.
I am born with goodness and trust.
I am born with ideas and dreams.
I am born with greatness.
I am born with confidence.
I am born with wings.
So, I am not meant for crawling,
I have wings, I will fly
I will fly and fly"

“माझ्यात भरपूर जिगर आहे. मी चांगुलपणा
आणि आशावाद घेऊन जन्मले आहे. माझ्याठायी
अनेक कल्पना आणि स्वप्ने आहेत. माझ्याकडे
आत्मविश्वास आहे. आणि माझ्या मनाला आहेत
पंख! त्यामुळे मी खुरडत चालणार नाही. माझ्या
पंखांच्या ताकदीवर मी उडेन, उंच उडेन.. नक्की!”
मोठे होण्याच्या आपल्या वाटचालीत कितीही
अडथळे आले तरी यशस्वी होण्याचा मंत्र
डॉ. कलाम यांनी एका भाषणात सांगितला होता“यश मिळवण्यासाठी आधी मोठे स्वप्न पाहा.
ज्ञानाचा मार्ग सोडू नका. सतत ज्ञान मिळवत राहा.
मेहनत करण्यात कमी पडू नका. म्हणजे यशाची
दारे बंद होणार नाहीत.”
समाजात कितीही कोलाहल चालला असला तरी

आपण आपला ज्ञानमार्ग नाही सोडायचा. आपल्या
मनातल्या विचारांचे प्रोसेसिंग चालूच ठेवायचे.
ज्यावर आपला विचार तयार नाही, त्यावर अभ्यास
केल्याशिवाय झापड लावून कुणाचे अनुकरण
नाही करायचे. आपला आपल्याला विचार करता
यायलाच हवा. त्यासाठी सज्ज व्हायचेय सध्या.
सद्सÎ÷çßवेकबुद्धी हा शब्द वजनदार आहे,
तसाच तो आपल्याला ताकद देणारा आहे. ही
विवेकीबुद्धी वापरून निर्णय घेण्याची आणि
विचारपूर्वक कृती करण्याची प्रगल्भता आपल्याला
कमवायची आहे. “शहाणा हो” असा आशीर्वाद
आपले पालक, ज्येष्ठ पालक आपल्याला देतात
ना, त्याचा अर्थच आहे- स्वत:ला ओळखायला
शीक... स्वत:च्या बुद्धीने चालायला शीक!
‘आज्ञाधारक’ असे व्हायचे की, आपल्या मनाने
आपल्याला सुयोग्य आज्ञा दिली पाहिजे आणि ती
आपण पाळली पाहिजे...
असा ‘शहाणा’ समाज आपल्यासारख्या
शहाण्या व्यक्ती निर्माण करणार आहेत. विकसित
देशाची व्याख्या करताना डॉ. कलाम म्हणायचे- A
nation that is prosperous, healthy,
secure and peaceful and happy and
follows a sustainable growth path.
या महिन्यात प्रजासत्ताक दिवस साजरा करत
असताना आपण आपल्या मनात प्रतिज्ञा करूया
की, डॉ. कलाम यांचे शहाण्या समाजाचे स्वप्न
लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी मी शहाणा/णी
होऊन माझे योगदान देईन.. नक्की!
-àæéÖÎæ ¿õ·¤ÚU

cshubhada@gmail.com
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डॉ. अभिजित बॅनर्जी या मूळ भारतीय
अर्थशास्त्रज्ञाला नोबेल पारितोषिक
घेताना पाहिले असेल तुम्ही टीव्हीवर
किंवा वृत्तपत्रात! भारी वाटते ना, अशा
बातम्या वाचताना! त्यांचे काम मोठे
आहे; त्यातील मुलांच्या शिकण्याशी
निगडित त्यांच्या कामाची ओळख
आपण करून घेऊया.

अर्थ ‘शिकण्या’चा!
“गरिबी नष्ट करण्यासाठी करावी लागणारी लढाई

छोट्या छोट्या लढाया कोणत्या? - या लढाया
आहेत- पहिली, बेरोजगारी विरोधातील, दुसरी,
एखाद्या भयंकर रोगाशी लढण्यासारखी आहे. ही
उत्तम आरोग्यसेवा रंजल्या-गांजलेल्या लोकांना
लढाई एक मोठे युद्ध करून जिंकता येणार नाही,
तर त्यासाठी छोटी छोटी युद्धे जिंकावी लागतील.”- मिळवून देण्यासाठी आणि तिसरी लढाई असेल,
शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या, मध्येच शाळा
असे म्हणणे आहे अलीकडेच ज्यांना अर्थशास्त्राचे
नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले आहे त्या त्रिमूर्तींचे– सोडणाऱ्या, शिकू न शकलेल्या लहान गरीब
डॉ. अभिजित बॅनर्जी, डॉ. एस्थर डुफ्लो आणि डॉ. मुलांसाठीची. जर या प्रश्नांवर आपण मात केली
तर आपल्या अवतीभवती जी असमानता दिसते
मायकेल क्रेमर यांचे. या तिघांपैकी डॉ. अभिजित
बॅनर्जी हे भारतीय वंशाचे अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि डॉ. ती कमी होईल, यावर या तिघांचा विश्वास आहे.
जगभरातील विचारवंत, शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ज्ञ,
एस्थर डुफ्लो त्यांच्या पत्नी आहेत.
राजकारणी लोक दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रश्नांवर
गरिबी नष्ट करण्यासाठी वर नमूद केलेल्या
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सातत्याने उपाययोजना करीत असतात आणि
त्यासाठी लागणाऱ्या पैशांची जुळवाजुळव करीत
असतात. परंतु, या प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश
मिळत आहे असे दिसत नाही.
डॉ. बॅनर्जी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी यासाठी
एक वैशिष्ट्यपूर्ण अशी पद्धत शोधून काढली. या
पद्धतीमुळे, ‘गरिबी’ संदर्भातील गहन प्रश्नांची
नेमकेपणाने उकल करण्यास मदत झाली असे
मानले जाऊ लागले आहे. त्याकरिता त्यांनी
‘Randomized Control Trial’ या पद्धतीचा
अवलंब केला. ही पद्धत औषधांच्या क्षेत्रात सर्रास
वापरली जाते. जसे, एकाच प्रकारचा आजार
असलेल्या रोग्यांपैकी काही निवडक रोग्यांना, नवीन
संशोधन केलेले औषध उपाय करण्यासाठी म्हणून
दिले जाते आणि इतरांना ते दिले जात नाही. ज्यांना
ते औषध दिले जात नाही, अशा रोग्यांना नेहमीचे
उपचार सुरू असतात. ठरावीक काळानंतर दोन्ही
प्रकारच्या रोग्यांची तुलना करून, नवीन औषध
परिणामकारक आहे का नाही हे तपासले जाते.
डॉ. अभिजित बॅनर्जी व डॉ. एस्थर डुफ्लो
यांनी शिक्षण, तसेच सर्वसामान्यांचे आरोग्य
या आपल्याला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांची उकल
करण्यासाठी आरोग्यविषयक संशोधनाची ही
पद्धत वापरली.
शिक्षण सर्वांना मिळावे म्हणून शासनातर्फे
अनेक उपाय केले जातात; जसे, सर्वदूर शाळा सुरू
करणे, इमारती-वर्गखोल्या बांधणे, शिक्षक नेमणे,
पुस्तके-वह्या-गणवेश यांचा पुरवठा करणे, माध्यान्ह
भोजन देणे इत्यादी. हे सर्व करूनदेखील मुलांची
शाळागळती होतच राहते, किंवा जी मुलं शाळेत
टिकतात ती शिकतातच असे नाही. ही समस्या
सर्वांत जास्त कोणाला भेडसावते तर ती गरीब

घरांतील मुलांना. ती अभ्यासात मागे पडत जातात
आणि हळूहळू शाळेपासून दूर जातात. सर्व सुविधा
पुरवून देखील मुलं का शिकत नाहीत? या प्रश्नाचे
उत्तर मिळवण्यासाठी त्यांनी भारतातील ‘प्रथम’
या संस्थेसोबत संशोधनाचे काम हाती घेतले.
‘प्रथम’तर्फे वाचू न शकणाऱ्या आणि गणित करू न
शकणाऱ्या इयत्ता तिसरी ते पाचवीतील मुलांकरिता
१९९९ मध्ये मुंबई व बडोदा येथे काम सुरू झाले
होते. ‘बालसखी’ नेमून शाळेच्या वेळातच अशा
मागे पडलेल्या मुलांसाठी वर्ग घेतले जात होते.
बालसखी या मुलांसोबत, त्यांच्याच मदतीने त्यांना
शिकायला मदत करीत असे, ज्यामुळे मुलांना
शिकणे गमतीचे आणि आवडीचे वाटू लागले. मुले
कमी वेळात शिकू लागली.
डॉ. बॅनर्जी आणि डॉ. एस्थर डुफ्लो यांच्या
संस्थेच्या ‘प्रथम’ पद्धतीने मुले खरोखरच शिकतात
का, हे पडताळून पाहण्याचे ठरवले. एकसारखी
आर्थिक स्थिती असलेल्या वस्त्यांच्या जवळील
शाळा त्यांनी निवडल्या व या शाळांचे दोन गट
केले. एका गटातील मुलांना ‘बालसखी’ शिकायला
मदत करीत होती, तर दुसऱ्या गटातील मुलांना
ही सुविधा दिली गेली नाही; त्या मुलांचे नेहमीचे
शिक्षण सुरू होते. त्यांच्या या संशोधनातून असे
दिसले की, ज्या मुलांना अशा स्वरूपाच्या मदतीची
गरज आहे, त्यांना ती मदत वेळीच उपलब्ध
करून दिली तर मुले वाचन करू शकतात आणि
गणितेदेखील सोडवू शकतात. परंतु, ज्या मुलांना ही
सुविधा उपलब्ध झाली नाही, त्यातील अभ्यासात
मागे पडलेल्या मुलांची फारशी प्रगती झालेली नाही,
असे लक्षात आले. मुलांना योग्य वयात वाचन
आणि गणितासारख्या अत्यावश्यक क्षमता प्राप्त
झाल्या तर त्यांची पुढची प्रगती कोणी रोखू शकणार
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नाही. ही मुले शिकली तर आपोआपच त्यांच्या
प्रगतीचे पुढचे मार्ग मोकळे होतील.
ही पद्धत स्वीकारून संशोधन करणाऱ्या लोकांची
चळवळ आज जगभर सुरू झाली आहे, असे डॉ.
अभिजित बॅनर्जी आणि डॉ. एस्थर डुफ्लो म्हणतात.
जगातील गरीब आणि प्रगत अशा दोन्ही प्रकारच्या
सुमारे ४०० देशांतील संशोधक आज ही पद्धत
वापरत आहेत. नोबेल-संबंधित वार्ताहर परिषदेत
डॉ. बॅनर्जी आणि डॉ. डुफ्लो यांनी जगभरातील या
लोकांचा नम्रपणे विशेष उल्लेख केला.
मुंबईत जन्मलेले डॉ. बॅनर्जी (जन्म २१ फेब्रुवारी
१९६१) पश्चिम बंगालमध्ये शिकले. कोलकाता
येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमधून त्यांनी अर्थशास्त्रात
B.Sc.ची पदवी घेतली व जवाहरलाल नेहरू
युनिव्हर्सिटी (JNU) या भारतातील प्रख्यात
विद्यापीठातून त्यांनी याच विषयात पदव्युत्तर शिक्षण

àæŽÎ¹ðÝ
¥Íü
ÂæØæÂæâêÙ ÇUæð€ØæÂØZÌ
ãÝêãÝê ƒæÇêUÙ Øð‡ææÚUæ ÕÎÜ
Ÿæ× Ù ·¤ÚUÌæ ¹æ‡ææÚUæ
Á‹×æÂæâêÙ Ÿæè×´Ì
ã^èÂ‡ææ ·¤ÚU‡ææÚUæ
Ìæð´ÇUæÌæð´ÇUè ¿æÜÌ ¥æÜðÜè »æðC
×æðÁ·ð¤¿ ÕæðÜ‡ææÚUæ
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घेतले (MA). पुढे त्यांनी हार्वर्ड या जगद्विख्यात
विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात संशोधन (Ph.D.)
केले. दारिद्र्य निर्मूलनाच्या शक्यता वाढवणारे
बॅनर्जी आणि डुफ्लो हे विख्यात दाम्पत्य
Massachusettes Institute of
Technology (MIT) या जागतिक दर्जाच्या
संशोधन संस्थेत शिकवतात.
अर्थशास्त्राचा आपल्या जगण्याशी काय
संबंध, असे अनेकांना वाटते. या तीन माणसांनी
अर्थशास्त्राच्या साह्याने सामान्यांच्या प्रश्नांचा
अभ्यास केला, त्यावर उपाय शोधले आणि आज या
अर्थशास्त्रज्ञांच्या टीमने सामान्यांच्या जगण्याला अर्थ
प्राप्त करून दिला आहे!
-©áæ ÚUæ‡æð
usharane@pratham.org

(çàæÿæ‡æÌ’™æ )

¹æÜè çÎÜðËØæ àæŽÎâ×êãæâæÆUè ¥¿ê·¤ °·¤ àæŽÎ çÜãæ.
©Îæ. Ù ÅUæÝÌæ Øð‡ææÚðU- ¥ÂçÚUãæØü.
àæŽÎ

¥Íü
àæ˜æêÜæ âæç×Ü ÛææÜðÜæ
âßæZÙæ ×ÎÌ ·¤ÚU‡ææÚUæ
°·¤æ¿ ·¤æÝæÌèÜ
ÕæðÏÂÚU çß¿æÚU
·¤æØ× çÅU·¤‡ææÚðU
¥¿ê·¤ »é‡æ·¤æÚUè ¥âð
ÿæ‡ææÌ ÙC ãæð‡ææÚðU

àæŽÎ

कोणताही पदार्थ करताना 'सर्वच गोष्टी कशा जमून यायला लागतात',
हे ब्रीदवाक्य आई-आजी सांगतात. हे 'जमून येणं' म्हणजे विज्ञान;
ते समजून घेऊया, जिलबी करण्याच्या प्रक्रियेसह!

जिलबी हे भारतभर सर्वत्र मिळणारे पक्वान्न.

लग्नाच्या पंगतीत पैजा लावून ताटभर जिलब्या
रिचवणारे खवय्ये आता जरी दुर्मीळ झाले असले
तरी ‘जिलबी-मठ्ठा’ हा बेत लग्नाच्या जेवणात
रंगत आणतो.
जिलबी करणे वाटते तितके सोपे नाही. ती
‘जमून’ येण्यासाठी त्यात वापरलेल्या पदार्थांचे
एकमेकांशी असलेले प्रमाण, त्यांचे एकमेकांवर
होणारे परिणाम, शिवाय तो परिणाम साधण्यासाठी
विविध टप्प्यांची घेतलेली योग्य काळजी हे
नीटपणे पाहावे लागते. हे सारे सांभाळले,
तरच ती खुसखुशीत, रसाळ होते आणि रंग व
चवही छान येते. आजकाल जिलबी बनवण्याचे

‘इन्स्टंट’ प्रकार आले आहेत, पण मला काही ते
पटत नाहीत, कारण एकतर त्यात मक्याचे पीठ
(कॉर्नफ्लोअर) वापरलेले असते आणि त्याला
पटकन आंबवण्यासाठी ‘यीस्ट’ची पावडर आणि
खाण्याचा सोडा घातला जातो. पाकातही जरा जास्त
प्रमाणात खाण्याचे रंग मिसळलेले असतात; शिवाय
चव आणि सुगंध येण्यासाठी काही रासायनिक
‘इसेन्स’. त्यामुळे होणारी जिलबी हलकी आणि
रंगीत दिसते खरी, पण ती काही खरी जिलबी नाही.
पारंपरिक जिलबी बनवण्यासाठी मात्र जरा वेळ
आणि कष्टही जास्त लागतात. जिलबीचे पीठ तयार
करताना त्यात तीन पदार्थ वापरले जातात - गव्हाचा
बारीक रवा- हा बाजारात मिळणारा तयार रवा
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वापरू नये, चांगल्या गव्हाचा गिरणीतून आपणच
दळून आणलेला रवा असावा, असे माझी आजी
म्हणत असे. कारण तयार रव्यात अनेकदा भेसळ
केलेली असते. तसेच बेसनाचे, म्हणजे चण्याच्या
डाळीचे पीठ. तिसरे मुख्य पीठ म्हणजे मैदा. यातला
मैदा हा चिकटपणा देणारा, रवा हा खुसखुशीतपणा
देणारा; तर बेसन त्या दोघांना सांधणारे- बंध निर्माण
करणारे. हे पीठ भिजवताना त्याचे प्रमाण असे
असते- मैदा : एक वाटी, बारीक रवा : एक वाटी,
तर बेसन : एक मोठा चमचा.
आज जिलब्या करायच्या तर आदल्या रात्री पीठ
भिजवावे लागते. ते भिजवताना कोमट पाण्यात
तीनही पिठे मळून घेताना, त्यात एक मोठा चमचा
तेल आणि एक मोठा चमचा दही मिसळून ते घट्टसर
भिजवावे. पिठाची गोळी होऊ शकेल, असे ते घट्ट
असावे लागते. हे भिजवलेले पीठ रात्रभर झाकून
ठेवावे. शिवाय पीठ भिजवतानाच त्यात जरूरीपुरता
खाण्याचा केशरी रंग घालावा. थंडीच्या दिवसात
मात्र दुसऱ्या दिवशी जिलब्या करायच्या असतील
तर पीठ आदल्या दिवशी दुपारीच भिजवावे लागते.
कारण या भिजवलेल्या पिठात त्यात घातलेल्या
दह्यामुळे जी आंबण्याची प्रक्रिया होत असते, ती
थंडीत सावकाश होते, तर उन्हाळ्यात भरभर
होते. यालाच ‘किण्वनक्रिया’ (Fermentation
Process) असे म्हणतात. दह्यात असलेल्या
स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आणि लॅक्टोबॅसिलस
बल्गॅरिकस या सूक्ष्मजंतूंमुळे ही किण्वनक्रिया होत
असते. त्यातून काही प्रमाणात आम्ले (Acids)
आणि इतर पदार्थ तयार होतात, ज्याला आपण
‘आंबवणे’ म्हणतो. जिलबी करायला घेण्याच्या वेळी
हे आंबलेले पीठ भरपूर घोटून घ्यावे. ते जास्त घट्ट
असल्यास थोडे कोमट पाणी घालून बेताचे सैलसर
करावे. मात्र हे पाणी फार गरम असू नये. गरम पाणी
घातल्यास पिठात छोटे बुडबुडे होतात, ते टाळावे.
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घोटून घेतल्याने पीठ एकसंध होते.
जिलब्या साजूक तुपात तळाव्यात. अनेकदा
वनस्पती तुपात किंवा तेलातही तळल्या जातात,
पण साजूक तुपाची चव सगळ्यात चांगली. तूप
वाया जाऊ नये म्हणून कढईऐवजी कल्हई केलेली
पितळेची परात तळणीसाठी घ्यावी. जिलब्या
पाडण्यासाठी घरच्याघरी करवंटी तासून साफ
करून तिचा वापर आजी करत असे. अशा वेळी
करवंटीला असलेल्या तीन डोळ्यांमधील एकाला
नीट कोरून घ्यावे. या भोकातून येणाऱ्या पिठाची
सलग धार पडायला हवी, ती मध्येच तुटक होता
कामा नये, तसेच भसाभस गळायलाही नको.
परातीत तूप घातल्यावर ते (पटकन तापण्यासाठी)
तापेपर्यंतच गॅस मोठा ठेवावा, पण नंतर मात्र तुपाचे
तापमान एकसारखे ठेवण्यासाठी तो कायम मध्यमच
ठेवावा... तरच जिलबी तळताना ती सावकाश पण
आतपर्यंत सगळीकडून सारखी तळली जाते. तूप
उकळते गरम असल्यास जिलबी बाहेरून पटकन
तळली जाते, पण आतून मात्र कच्ची राहते. तसेच
तूप जास्त वेळ नुसते उकळतही ठेवू नये. एकदा
तुपाला उकळी आली की त्याचे तापमान वाढत जात
नाही, मात्र त्याची भरभर वाफ होऊन उडून जाणे
आणि त्याचबरोबर अंतर्गत जळून त्याचे विघटन
होणे सुरू होते, त्याने चवही बिघडते. जिलब्या
गुलाबी होतील एवढ्याच तळाव्या. एक एक करून,
पाकात टोकाने हळुवारपणे सोडाव्यात. पाकही गरम
आणि असाच परातीत घेतलेला असावा. चार-पाच
जिलब्यांचा एक घाणा पाकात टाकला की, दुसऱ्या
जिलब्या तळणीसाठी घ्याव्या. त्या तळून झाल्या
की, आधी पाकातल्या जिलब्या निथळून वेगळ्या
ताटात काढून घ्याव्या आणि हा दुसरा घाणा पाकात
सोडावा. जिलबी तळण्याचा वेळ आणि पाकात
मुरण्याचा वेळ अशा प्रकारे सांभाळला की, प्रत्येक
जिलबी छान जमून येते. जिलब्या जर कडक

आवडत असतील तर जरा जास्त वेळ तळाव्यात.
साखरेचा पाक तयार करताना तो एकतारी
करावा. म्हणजे पाकात उलथने बुडवून वर
उचलल्यास त्यावर जमलेल्या पाकाची जी धार
खाली ओघळते, तेव्हा त्याची एक बारीकशी तार
तयार झाली पाहिजे. साखर विरघळून ठरावीक
घनतेचा दाटपणा आल्याखेरीज अशी तार येत
नाही. कमी घनतेचा पाक जिलबीत शिरतच नाही,
तर जास्त घनतेच्या पाकाने जिलबीवर साखरेचा
पांढुरका थर निर्माण होतो, पण त्यातही गोडवा आत
गेलेला नसतो. तळलेली जिलबी पाकात टाकल्यावर
जिलबीच्या आतले गरम तूप आणि बाहेरच्या
ठरावीक घनता असलेल्या पाकाची जिलबीच्या
सच्छिद्र आवरणातून जणू आतबाहेर देवाणघेवाण
होते. यालाच वैज्ञानिक भाषेत ‘ऑस्मॉसिस’ असे
म्हणतात. या पाकात चवीपुरते लिंबू पिळतात, पण
ते पिळताना लिंबाच्या सालीचा कडवटपणा त्यात
येता कामा नये. लिंबू मधोमध कापून सालाची
बाजू अंगठ्याने दाबून रस काढावा. तसेच पाकात
केशर घालतानाही ते सरळ आत टाकू नये. गॅसवर
एखादी वाटी गरम करून ती खाली उतरवून घ्यावी.
त्यात हवे तेवढे (चिमूटभर) चांगले केशर टाकावे
आणि ते हाताने चुरावे. नंतर ते पाकात घालावे.
वाटीत केशर घेऊन ते गॅसवर ठेवल्यास त्याचे धागे
पटकन करपतात. पाकात कच्चे टाकले तर त्यांचा
रंग आणि सुवास त्यात विरघळून हवा तसा परिणाम
साधण्यासाठी दोनचार दिवस लागतील. पण असे
माफक गरम करून चुरल्याने हे काम पटकन होते.
असे केल्याने त्याचा रंग आणि सुगंध दोन्ही पाकात
लवकर आणि चांगले मिसळतात आणि टिकतातही.
एकदा तयार केलेले पीठ थोडेसे वापरून,
उरलेले फ्रीजमध्ये ठेवून पुन्हा काही दिवसांनी
वापरू नये. तसेच दह्याचे प्रमाण जास्त झाले
किंवा डाळीच्या पिठाचे प्रमाण जास्त झाले तर,

जिलबीमध्ये गाठी
आल्यासारख्या
दिसतात. घरी
विरजलेले
दहीच वापरावे.
तुरटी लावलेले,
बाजारात मिळणारे
आयते दही पिठाला
योग्य प्रकारे आंबवत नाही.
खरे तर बाजारात मिळणाऱ्या
आयत्या दह्यातली किण्वनक्रिया थोपवण्यासाठी, ते
अधिकाधिक आंबट होत न जाता, अधिक टिकावे
आणि त्यातल्या प्रथिनांचा एकसंध साका बनावा,
(दह्याची कवड नीट बनण्यासाठी) यासाठी त्याला
तुरटी लावलेली असते. पण आपल्याला मात्र सक्रिय
किण्वनक्रिया करणारे दही हवे असते.
जेवणात जिलबीसोबत ‘मठ्ठा’ म्हणजे ठेचलेली
किंवा बारीक केलेली हिरवी मिरची, ठेचलेलं आलं,
बारीक चिरलेली कोथिंबिर आणि किंचित काळं मीठ
लावलेलं, किंचित जिरेपूड घातलेलं, ताज्या (आंबट
नसलेल्या) दह्याचं ताक असावं. हे ताक जिलब्या
पचवायलाही मदत करतं, बरं का!
काही ठिकाणी जिलबीसोबत रबडी (कमी गोड,
पण दाट सायीची बासुंदी) घेण्याचीही पद्धत आहे.
उत्तर प्रदेशात काशी, बनारसमध्ये तर सकाळी
न्याहारी म्हणून गरमागरम जिलबी, सोबत फाफडा,
तळलेली हिरवी मिरची आणि गरमागरम सायीसकट
साखर घातलेले दूध घेण्याची पद्धत आहे.
एकदा घरातल्या मोठ्यांच्या मदतीने मी सांगितली
आहे तशी जिलबी करून पाहा... मग कळून चुकेल
खरी ‘जमून आलेली चव’ काय असते...
-आनंद घैसास

anandghaisas@gmail.com
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चित्राची भाषा शब्दांच्या पलीकडे जाणारी आहे.

मुलीची ही काल्पनिक गोष्ट आहे. समुद्र पार
करताना भीतीवर विजय मिळवलेली एक साहसी
शंभर शब्द लिहून जे व्यक्त करायचं आहे, ते
मुलगी! बोटीवर शीड उभं करून समुद्रातल्या
एखाद्या चित्रातून अगदी सहजपणे व्यक्त करता
सगळ्या संकटांचा सामना करायला ती तयार आहे.
येतं. आज आपण काही चित्रं इथे पाहणार आहोत
आणि या चित्रातलं मला काय आवडलं, याबद्दल मी तिचा हा साहसी, निडर स्वभाव या चित्रात अगदी
मस्त पकडला आहे. तिची उभं राहण्याची पद्धत,
तुमच्याशी थोडंसं बोलणार आहे.
चेहऱ्यावरचे भाव तिच्यातला दुर्दम्य आत्मविश्वास
‘मोआना’ नावाच्या अॅनिमेशन चित्रपटातलं हे
दाखवतात. खवळलेला समुद्र, तिच्याबरोबरचा
दृश्य आहे. अॅनिमेशन म्हणजेदेखील कॉम्प्यूटरवर
‘मौई’, त्याच्या हातातलं ते हत्यार, चेहऱ्यावरचे
काढलेलं एक चित्रच असतं. मोआना नावाच्या
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मिस्कील पण लढवय्ये भाव ‘मौई’ या पात्राच्या
स्वभावानुसार या चित्रात दाखवले आहेत. अतिशय
ताजेतवाने रंग चित्रात वापरले आहेत. अंगावर
येणारा समुद्र, पाठीमागचा धूसर दिसणारा पर्वत
यामुळे चित्रात एक प्रकारची खोली जाणवते.
मौईच्या अंगावरचे टॅटू, गळ्यातली माळ, पानांचा
वेष आणि मोआनाचे कपडे अतिशय बारकाईने
रेखाटलेले दिसतात. ज्या संस्कृतीतल्या गोष्टीतली
ही पात्रं आहेत, त्याचा अभ्यास करून हे सगळे
बारकावे चित्रात दाखवले आहेत. अगदी जिवंत
वाटतं हे चित्र! मोआनाच्या बोटीवर स्वार होऊन
आपणही तिच्यासारखं मुक्तपणे सफरीवर निघावं

असं चित्र पाहताना वाटत राहतं.
दुसरं चित्रही समुद्राच्या पार्श्वभूमीवरचंच आहे.
Tintinच्या एका कॉमिक्सचं हे मुखपृष्ठ आहे.
‘The black island’ असं या गोष्टीचं नाव
आहे. साहसी टिनटिन या ब्लॅक आयलंडच्या
रहस्याचा माग काढत तिकडे निघाला आहे.
या आयलंडचं काहीतरी रहस्य असणार म्हणून
चित्रकाराने त्याची गूढता वाढवण्यासाठी लांबवर
असलेल्या या किल्लेवजा वास्तूला काळ्या रंगात
रंगवलं आहे. दूरवरून इतस्ततः उडणारे काळ्या
रंगाचे पक्षी त्या गूढतेत आणखी भर घालत आहेत.
त्या ढगातून तयार झालेला एखाद्या सैतानाचा चेहरा
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त्या आयलंडवर असलेल्या एखाद्या संकटाची
जाणीव आपल्याला करून देत आहे. संध्याकाळचं
हे दृश्य असावं असं वाटतं. समुद्राचा निळा, ढगांचा
निळा आणि टिनटिनच्या शर्टाचा निळा अशा निळ्या
रंगाच्या अनेक छटा असल्या तरी प्रत्येक निळा रंग
स्वतंत्रपणे उठून दिसतो. साध्या रेघांमधून आणि
पांढऱ्या रंगामधून लाटांचा इफेक्ट फार अप्रतिम
साधला आहे.
दोन्ही चित्रांतल्या जागेचे विभाजन वेगवेगळ्या
पद्धतीने केलेले आपल्याला दिसेल. आकाश, समुद्र
यामुळे झालेले जागेचे विभाजन, उरलेल्या जागेत
रेखाटलेली पात्रे, दुसऱ्या चित्रात लांबवर दिसणाऱ्या
किल्ल्याकडे टिनटिनची बोट निघालेली आहे; हे
‘लांबवर’ असण्याचा जो ‘फील’ येतो आहे, तो
छोट्याशा जागेत भूमितीतल्या ‘पर्स्पेक्टिव्ह’ या
तंत्राचा वापर करून चित्रकाराने दाखवला आहे.
मुळात चित्रातलं अवकाश, आकार, रंग, लय,
उठाव, तोल या अनेक बाबींचा विचार, चित्रकार
चित्र काढताना करत असतो. यातली तांत्रिक बाजू
लगेच नाही समजली तरी हळूहळू कळू लागते. पण
एखादे चित्र पाहताना त्या चित्रातून निर्माण होणारे
भाव सगळ्यात महत्त्वाचे!
मोआना किंवा टिनटिन यांची गोष्ट माहिती
नसली तरीही या चित्रांवरून नव्याने गोष्ट रचता
येईल, अशी ही रंजक चित्रं आहेत.
मित्रांनो, आपल्याला एखादी गोष्ट आवडते
किंवा आपल्याला एखादी गोष्ट अजिबात आवडत
नाही. म्हणजे कोणाला एकदम हाणामारी असलेले,
अॅक्शनवाले पिक्चर आवडतात तर कोणाला ते
अजिबात आवडत नाहीत. काहीजणांना चित्रपटातली
ठरावीक गाणीच जास्त आवडतात. बरेचदा,
वाचायला काय आवडतं हेही आपल्या मनाशी
पक्कं असतं. परंतु बरेचदा आपल्याला एखादी
गोष्ट आवडते तर का आवडते आणि आवडत
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नाही तर का आवडत नाही याची आपल्या मनातली
कारणं आपण कधी शोधतो का मित्रांनो? ती
कारणं शोधणं, सापडणं यातूनच खरंतर आपल्या
आवडीनिवडींबाबत आपल्याला जास्त काहीतरी
कळत असतं. ही आवडणारी किंवा न आवडणारी
गोष्ट म्हणजे एखादं गाणं, एखादा चित्रपट, एखादं
नाटक, एखादा पदार्थ, एखादं चित्र- शिल्प, नृत्य
या कलाप्रकारातलं काहीही असू शकतं. कलेचा
आस्वाद घेणं यालाच म्हणायचं.
कलाकृतीचा आस्वाद घेण्यासाठी आपण
कलाकारच असायला हवं असं अजिबात नाही.
प्रत्येक कलाकृतीत काहीतरी सौंदर्य दडलेलं असतं.
चित्रातले ब्रशचे स्ट्रोक्स, ठरावीक रंगांचाच वापर
करून चित्रात साधलेला परिणाम, चित्रपटातली
सुंदर दृश्यं, अप्रतिम अभिनय, नृत्यातला ठेकालय, एखाद्या गाण्यातून पोहोचणारे भाव.. èÙहे सगळं
आपल्याला ऐकून ऐकून, पाहून पाहून कळू लागतं.
पण त्यासाठी अनेक प्रकारचं संगीत ऐकलं पाहिजे;
नृत्याचे, गायन-वादनाचे कार्यक्रम पाहायलाऐकायला हवेत; चित्रांची प्रदर्शनं पाहायला हवीत;
तुमच्या वयासाठीची नाटकं, चित्रपट पाहायला
हवेत; कलाकारांची चरित्रं वाचायला हवीत; डोळे,
नाक, कान ही आपली पन्चेंद्रियं जागी ठेवायला
हवीत. तसं तुम्ही केलंत तर, या आस्वादाच्या
वाटेवर जाण्यातली मजा तुम्हांला कळेल.
चित्र पाहायचं कसं, याची अधिक खोलातून
माहिती आपण पुढच्या लेखातून जाणून घेणार
आहोत. तुम्ही वाचत, पाहत असलेल्या पुस्तकातली,
अॅनिमेशनपटातली अशी कोणती चित्रं तुम्हांला
आवडली, आणि का, हे जाणून घ्यायला आम्ही
उत्सुक आहोत. हे आम्हांला लिहून पाठवा.
-¥çÎÌè Áæð»Ýð·¤ÚU-ãÇUèü·¤ÚU
adjos28@gmail.com

(ç¿˜æ·¤æÚU ß Üðç¹·¤æ)

Find the below things in above pictureFork, Wristwatch, Hammer, Bowl, Fish, Key, Alphabet G,
Number 3, Mouse, Envelope, Crown, Mobile, Flower.

-Aradhya Naik

aradhyanaik8@gmail.com
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या
१५०व्या जयंतीचे हे वर्ष!
३० जानेवारी १९४८ हा महात्मा
गांधीजींचा स्मृतिदिन (मृत्युदिन).
जगभरात ज्यांना मान आहे, अशा
या आपल्या नेत्याचे महानपण
आपल्या लक्षात राहावे, म्हणून
त्यांच्या या काही गोष्टी वाचा. या
गोष्टी लिहिल्या आहेत श्रेष्ठ कवी
मंगेश पाडगावकर यांनी ‘असे
होते गांधीजी’ या पुस्तकात. हे
पुस्तक ‘पॉप्युलर प्रकाशना’ने
प्रसिद्ध केले आहे.

गांधी तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत होते. वकिलीचं काम

करत होते. ‘महात्मा’ म्हणून जगन्मान्य होण्याच्या
फार पूर्वीची ही लहानशी गोष्ट आहे. घरातला
संडास साफ करण्यासाठी पहाटे एक भंगी येत
असे. तो आफ्रिकन होता. थंडीचे दिवस होते. पहाटे
अंगावरची ऊबदार पांघरूणं बाजूला करणं हेदेखील
कठीण काम होतं. गांधींच्या मनात विचार आला,
‘इतक्या थंडीत पहाटे येऊन हा भंगी आपला संडास
साफ करतो. किती त्रासाचं काम असेल हे!’ दुसऱ्या
दिवशी गांधींना पहाटे झोपून राहणं अशक्यच झालं.
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ते गुपचूप उठले. त्यांनी गरम चहा करून त्या
भंग्याला दिला. स्वत: गांधी चहा पीत नसत. आता
त्या कडाक्याच्या थंडीत गांधी रोज पहाटे उठून त्या
भंग्याला चहा करून देऊ लागले. त्यालाही संकोच
वाटू लागला. एक दिवस तो म्हणाला, “नको, मी
क्षुद्र माणूस. मला चहा करून देऊ नका.” गांधींनी
त्याच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि ते नुसते निर्मळ
हसले. दुसऱ्या दिवशी पहाटे कडाक्याच्या थंडीत
उठून गांधी नेहमीप्रमाणे चहाचा पेला घेऊन उभे
होते. त्या भंग्याचे डोळे भरून आले. आपल्या

शाळेतून घरी येताच
आफ्रिकन भाषेत थरथरत्या स्वरात तो
खांद्यावरचं दप्तर मुलगा कोपऱ्यात फेकतो
गांधींना म्हणाला, “देव तुमचं भलं करो.”
अन् म्हणतो,
“उद्या गांधीजयंती आहे;
गांधीजी सेवाग्रामच्या आश्रमात
बाईंनी मला फोटो आणायला सांगितलाय
असताना अशीच एक गोष्ट घडली.
गांधीजींचा!”
गांधीजींच्या व्यक्तिमत्त्वावर,
मी:
जीवनदृष्टीवर प्रकाश टाकणारी गोष्ट.
“आज पेपरमध्ये आलाय त्यांचा मोठा फो
टो..
एक विधवा स्त्री आपल्या मुलाला
काप, आणि घेऊन जा!”
घेऊन सेवाग्रामच्या आश्रमात राहायला
मुलगा लगेच कापतो गांधीजींचा फोटोआली होती. तिचा मुलगा हुशार होता.
ब्लेडनं आणि कात्रीनं,
आश्रमातल्या मूलोद्योगी शिक्षणाच्या
तो उडू नये म्हणून
शाळेत त्या मुलाचं नाव घालायचं असं
ठेवतो त्याच्यावर त्याची खेळण्यातली बंद
ठरलं. शाळेच्या वसतिगृहातच त्याने
ूक!..
अन् निघून जातो झपाट्यानं बाहेर खेळायल
राहायचं होतं. तिथे राहायचं त्या
ा.
मुलाच्या मनात नव्हतं. तो प्रथम तयार
आता गांधीजींच्या उजव्या बाजूला धारद
ार ब्लेड,
होईना. शेवटी एका अटीवर तो मुलगा
डाव्या बाजूला अणकुचीदार कात्री,
शाळेत जायला तयार झाला- गांधीजींनी
अन् वर जाडजूड बंदूक.
एकदा आपल्याला वसतिगृहात येऊन
फोटोतले गांधीजी बंदुकीच्या आडून
भेटलं पाहिजे, ही त्याची अट होती.
माझ्याकडे पाहून हसताहेत,
त्याचा तो बालहट्ट गांधीजींनी मान्य
अन् हतबल मी...
केला आणि ठरल्याप्रमाणे गांधीजींनी
मनातल्या मनात “हे राम” म्हणतोय!
अकस्मात त्या वसतिगृहाला भेट
दिली. तो मुलगा राहत होता त्या
-Âýàææ´Ì ¥âÙæÚUð
abhinandan_prashant@yahoo
खोलीत गांधीजींनी प्रवेश केला.
.com
खोलीत मध्यभागी शाईची दौत आणि
लेखणी तशीच पडली होती. काम
संपल्यानंतर त्या मुलाने ती उचलून जागच्या जागी
ठेवून दिली नव्हती. गादीतून कापूस बाहेर डोकावत महत्त्व त्यांच्या मनावर बिंबवत होते. ते त्या मुलांना
होता. वरची फाटलेली चादर व्यवस्थितपणे
म्हणाले, “तुमच्यापैकी काही मुलांकडे थंडीचे कपडे
शिवलेली नव्हती. वसतिगृहाला फक्त पाचच मिनिटं आवश्यकतेहून अधिक आहेत; तर काही मुलांकडे
भेट द्यायची असं ठरवून गांधीजी आले होते; परंतु
ते आवश्यकतेहून कमी आहेत. ज्यांच्याकडे अधिक
त्या वसतिगृहाचं हे अचानक ‘इन्स्पेक्शन’ ते ४५
कपडे आहेत त्यांनी ते, कमी कपडे असलेल्या
मिनिटं करत होते; प्रत्येक लहानसहान गोष्टीकडे
मुलांना का बरं दिले नाहीत? खरं म्हणजे,
कोणत्या दृष्टीने पाहायला पाहिजे हे मुलांना
एकमेकांना मदत कशी करावी याचं शिक्षण घेण्याची
समजावून सांगत होते; स्वच्छतेचं, टापटीपीचं
अतिशय चांगली संधी तुम्हांला इथे लाभलेली आहे.”
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वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकांना त्यांनी कळवलं. ‘या
सर्व गोष्टी अतिशय क्षुल्लक आहेत, त्यांची इतकी
दखल घ्यायला नको असं तुम्हांला वाटेल; परंतु
या गोष्टी तुम्ही समजता तितक्या लहान नाहीतया लहान, क्षुल्लक भासणाऱ्या गोष्टींवरच माझं
सगळं जीवन उभं आहे. या क्षुल्लक भासणाऱ्या
गोष्टींचं महत्त्व किती आहे ही गोष्ट जर लहान
मुलांच्या मनावर मी बिंबवू शकलो नाही तर माझं
काहीतरी चुकलं असं मी समजेन. ‘नवी तालीम’चा

शिक्षणप्रयोग मीच सुरू केला, परंतु तिथे लक्ष
द्यायला मला पुरेसा वेळ मिळाला नाही, तेव्हा मी
ते काम इतरांवर सोपवलं. स्वच्छतेची, टापटीपीची
जाणीव हा ‘नवी तालीम’ शिक्षणपद्धतीचा गाभा
आहे असं मला वाटतं. ही जाणीव मुलांच्या मनात
वडीलधाऱ्यांनी, शिक्षकांनी निर्माण केली पाहिजे.
ही जाणीव निर्माण करण्यासाठी कसलाही खर्च येत
नाही. तीक्ष्ण नजर आणि कलात्मक दृष्टी इतक्या
गोष्टी जवळ असल्या म्हणजे झालं...’

Puzzle

पुढील पानावरील चित्रात
या क्लूच्या आधारे दिलेल्या
गोष्टी शोधा. त्यासाठी
आधी हे क्लू शोधा.
-¥çÎÌè ÂæŠØð-Îðâæ§ü

aditeepd@gmail.com
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·¤Íæ

©‹ãæÝè âé^è âéM¤ ÛææÜè. âé^èÜæ ×é´Õ§ü âôÇêÙ

»æßæ·¤Çð ÁæØ¿´ ã‡æÁð ÎéâÚUèÌËØæ ÏèÚUÁÜæ
ÁÚUæ ¥ßƒæÇ¿ ßæÅUÌ ãôÌ´. »æßæ·¤Çð ¥æ’Áè¥æÁôÕæ, àæðÌèßæÇè ¥æç‡æ »éÚUðÉôÚUð ãôÌè; Â‡æ
ˆØæ‘Øæ ÚUôÁ‘Øæ ßæÂÚUæÌÜð ÅUèÃãè, Âèâè, S×æÅUüÈ¤æðÙ
¥æç‡æ çÃãçÇ¥ô »ðâ ¥àæè ×ÙôÚU´ÁÙæ¿è ·¤ô‡æÌèãè
âæÏÙ´ çÌÍð ©ÂÜŽÏ ÙÃãÌè. ¥æ§ü-ÕæÕæ ÏèÚUÁÜæ
ƒæðª¤Ù »æßè ¥æÜð ¥æç‡æ ¿æÚU çÎßâ ÚUæãêÙ ÂÚUÌ
×é´Õ§üÜæ çÙƒæêÙ »ðÜð.
Ìô ç¹óæÂ‡æð ƒæÚUæÌ ÕâÜæ ãæðÌæ. ¥æÁè
ˆØæ‘ØæâôÕÌ ÕôÜê Üæ»Üè, Â‡æ ˆØæ¿ð çÌ‘Øæ
ÕôÜ‡Øæ·¤Çð Üÿæ ÙÃãÌð. ÏèÚUÁ¿è ¥ßSÍæ
¥æÁôÕæ´‘Øæ ã‡æÁð ÌæˆØæ´‘Øæ ŠØæÙæÌ ¥æÜè.
Ìð ˆØæÜæ ã‡ææÜð, ÒÒÏèÚUÁ, ¿Ü ÌéÜæ Øð·¤
»´×Ì ÎæßÌê.ÓÓ
ÒÒ·¤âÜè »´×Ì?ÓÓ
ÒÒ¿Ü ÌÚU ¹ÚU´!ÓÓ
ÌæˆØæ´¿è »´×Ì Âæã‡ØæâæÆè ÏèÚUÁ çÙƒææÜæ.
ÌæˆØæ ƒæÚUæàæðÁæÚU‘Øæ »ôÆKæÌ »ðÜð. Îæß‡æèÌÜð
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ÕñÜ âôÇêÙ ˆØæ´Ùè ÕñÜ»æÇèÜæ Áé´ÂÜð. ÕñÜ»æÇèÌ
SßÌÑ‘Øæ ÁßÝ ÏèÚUÁÜæ ÕâßÜð. »æÇè ¿æÜê
ÛææÜè Ìâæ ¿æ·¤æ´¿æ Ò·¤æÚü·é¤ÚUüù ·¤æÚUü·é¤ÚUüùùÓ
¥âæ ¥æßæÁ ƒæé×ê Üæ»Üæ. ÂéÉ´ »ðËØæßÚU
ÌæˆØæ´Ùè ÕñÜæ´¿æ ·¤æâÚUæ (»ûØæÌ Õæ´ÏÜðÜæ
ÎæðÚU) ÏèÚUÁ‘Øæ ãæÌæÌ çÎÜæ, ÌðÃãæ ˆØæÜæ Ìô
çÃãçÇ¥ô »ðç×´»¿æ »ð×ÚU ÛææËØæâæÚU¹´ ßæÅUê Üæ»Ü´.
·¤æâ:Øæ¿æ SÂàæü ÏèÚUÁÜæ ÌæˆØæ´‘Øæ ¹ÚUÕÚUèÌ
ãæÌæ´âæÚU¹æ¿ ßæÅUÌ ãôÌæ. ÇæÃØæ ÕæÁêÜæ ßÝæØ¿´
¥âðÜ ÌÚU ÇæÃØæ ÕæÁê‘Øæ ÕñÜæ¿æ ·¤æâÚUæ ¥ôÉêÙ,
©ÁÃØæ ÕæÁê‘Øæ ÕñÜæ¿æ ·¤æâÚUæ çÉÜæ âôÇÜæ
·¤è, ÕñÜ»æÇè ¥æÂô¥æÂ Çæßè·¤Çð ßÝæØ¿è.
ÕæÕæ´‘Øæ È¤æðÚU ÃãèÜÚU »æÇè‘Øæ SÅUð¥çÚU´»âæÚU¹æ¿
Ìô ·¤æâÚUæ ãôÌæ ÌÚU! ÕñÜ»æÇè ¿æÜß‡æ´ ˆØæÜæ
¹êÂ ×ÁðàæèÚU ßæÅUÌ ãôÌ´. àæðÌæÌèÜ ¥æ´ŽØæ‘Øæ
ÛææÇæ¹æÜè ÕñÜ»æÇè âôÇêÙ ÌæˆØæ çãÚUßæ»æÚU ×·¤æ
çßûØæÙð ·¤¿æ·¤¿æ ·¤æÂê Üæ»Üð. ×€UØæ¿ð ÎôÙ¿æÚU ×ôÇ (×€Øæ¿è ÌæÅðU) ÏèÚUÁÙðÎð¹èÜ ƒæðÌÜð.
ÛææÇæ¹æÜè Õæ´ÏÜðËØæ ÕñÜæ´ÂéÉ´ ÌæˆØæ´Ùè ×€UØæ¿´
¥ôÛæ´ ÅUæ·¤Ü´. àæðÂÅUè¿æ »ô´Çæ ÛæéÜßÌ âô‹Øæ ¥æç‡æ
ÂôÂÅKæ ãð ÕñÜ ×·¤æ ¹æª¤ Üæ»Üð. ×·¤æ ¹æÌ
¥âÌæÙæ ÕñÜæ´‘Øæ »ûØæ´ÌèÜ çÂÌÝè (çÂÌÝ
ÏæÌê) ƒæ´ÅUè¿æ ¥ÏêÙ×ÏêÙ Øð‡ææÚUæ ¥æßæÁ °ð·ê¤Ù
ÏèÚUÁÜæ ×é´Õ§üÌèÜ ƒæÚUæ‘Øæ Çô¥ÚUÕðÜ¿è ¥æÆß‡æ
ØðÌ ãôÌè. Øæ¿ÕÚUôÕÚU ˆØæÜæ Øæ çÏŒÂæÇ ÕñÜæ´‘Øæ
ÅUô·¤ÎæÚU çàæ´»æ´¿è ÖèÌèãè ßæÅUÌ ãôÌè. ÌæˆØæ ˆØæÜæ
ÕñÜæ´ÁßÝ Øð‡Øæ¿æ ¥æ»ýã ·¤ÚUÌ ãôÌð, Â‡æ Ìô
ØðÌ¿ ÙÃãÌæ.
ÒÒ¥æÚU´ ÏèÚUÁ, ãè ÕñÜ´ ×æÚU·¤è ‹ãæ§üÌ,
×æØæÝê ãæ§üÌ.ÓÓ
ÒÒ×Üæ ˆØæ´¿è ¹êÂ ÖèÌè ßæÅUÌðØ ÌæˆØæ.ÓÓ
ÌæˆØæ´Ùè âô‹Øæ‘Øæ ßðâ‡æèÜæ ÏM¤Ù ˆØæ‘Øæ
Ìô´ÇæßÚU »ô´ÁæÚUæØÜæ âéL¤ßæÌ ·Ô¤Üè. ÎÕ·¤ÌÎÕ·¤Ì ÏèÚUÁ ÌæˆØæ´ÁßÝ ¥æÜæ. ˆØæÙð ×€UØæ¿ð

ÎôÙ-ÌèÙ ×ôÇ âô‹Øæ‘Øæ Ìô´ÇæÁßÝ ÙðÜð. âô‹ØæÙð
ÈÔ¤âæÝÌè ÁèÖ Üæ´ÕßêÙ ÏèÚUÁ‘Øæ ãæÌæÌÜð ×ôÇ
¹æ„ð. Ìôâéhæ ÌæˆØæ´Âý×æ‡æð¿ âô‹Øæ‘Øæ Ìô´ÇæßM¤Ù
ãæÌ çÈ¤ÚUßê Üæ»Üæ. âô‹Øæ¿æ SÂàæü ˆØæÜæ ‹ØæÚUæ
¥æç‡æ ãßæãßæâæ ßæÅUÜæ.
ÒÒÌæˆØæ, Øæ ÕñÜæ´Ùæ ÕôÜÌæ ØðÌ´ ·¤æ?ÓÓ
ÒÒãô ÕôÜˆØæÌ, ¿æ´»Ü´ ãæ´ÕM¤Ù ÕôÜˆØæÌ.ÓÓ
ÒÒÌéãæ´Üæ ·¤ÝÌ´ ˆØæ´¿´ ÕôÜ‡æ´?ÓÓ
ÒÒãô, ·¤ÝÌ´ ·¤è! Öê·¤-ÌæãæÙ Üæ»Üè
·¤è Ìð ãæ´ÕæÚUˆØæÌ. ×è çÎâÜô ¥æ‡æ
‹ãæØ çÎâÜô ÌÚUè ãæ´ÕM¤Ù ×Üæ
ãæ·¤æ ×æÚUˆØæÌ. ×Üæ ˆØæ´¿´ ÕôÜ‡æ´
·¤ÝÌ´, ˆØæ‹Üæ ×æÛæ´ ÕôÜ‡æ´
·¤ÝÌ´.ÓÓ ÏèÚUÁ¿æ Øæ ÕñÜæ´ßÚU
Áèß ÁÇÜæ. ÕñÜæ´‘Øæ ã´ÕÚU‡Øæ¿ð
ßð»ßð»Ýð ¥Íü Ìô ÚUôÁ àæôÏê
Üæ»Üæ ¥æç‡æ ÕñÜæ´àæè »ŒÂæ
×æM¤ Üæ»Üæ.
·¤æçãÜè (Ì»×») ßæÉÌ¿ ãôÌè.
ÛææÇæ¹æÜè ÕâÜ´ ÌÚUè »ÚU×æ»ÚU× ÛæÝæ âéÅUæØ‘Øæ.
»æßæÌÜè ÂôÚU´ ÌæˆØæ´‘Øæ ßæßÚUæÌËØæ çßçãÚUèÌ
çÎßâÖÚU ÂôãÌ ÕâæØ¿è. ×ôÆæ ƒæðÚUæ, ·¤æÌèß
ÌôÇè‘Øæ Õæ´Ï·¤æ×æÌèÜ ¥æç‡æ ÕæÚUô×æâ
çÁˆØæ Ûæ:Øæ¿è ÏÙè‡æ (çßçãÚUèÌ âÌÌ
×éÕÜ·¤ Âæ‡æè ¥â‡æð) ¥â‡ææÚUè
ÌæˆØæ´¿è ×Ýßè¿è (àæðÌæ¿ð
°·¤ Ùæß) çßãèÚU! ÌæˆØæ
ÏèÚUÁÜæ ƒæðª¤Ù çßçãÚUèßÚU »ðÜð.
×éÜæ´¿´ ×Ùâô€Ì Âôã‡æ´ ¿æÜê¿
ãôÌ´. ·é¤‡æè ·¤æÆæßM¤Ù ©Çè
×æÚUÌ ãôÌð, ·é¤‡æè ÂæØæ¿è ×æ´Çè
ãßðÌ ƒææÜêÙ Âæ‡ØæÌ ×éÅU·¤æ ×æÚUÌ
ãôÌð, ·é¤‡ææ¿è ¹ôÜ ÕéÇè ×æM¤Ù
çßçãÚUè‘Øæ ÌÝæÌêÙ Î»Çæ¿è ç¿#éÝè

(çßçãÚUè‘Øæ ÌÝæàæè ¥â‡ææÚUæ ¿ÂÅUæ Î»Ç) ÕæãðÚU
·¤æÉ‡Øæ¿è SÂÏæü âéM¤ ãôÌè, ·é¤‡æè °·¤×ð·¤æ´Ùæ
Â·¤Çê ÂæãÌ ãôÌð, ÌÚU ·é¤‡æè ÙßæÅU ×éÜæ´Ùæ ÂæÆèßÚU
çÕ´Çæ (Âôã‡ØæâæÆè âéL¤ßæÌèÜæ ßæÂÚUÜð Áæ‡ææÚUð
ŒÜòçSÅU·¤¿ð ·ò¤Ù) Õæ´ÏêÙ ÂôãæØÜæ çàæ·¤ßÌ ãôÌð.
çÕ´ÇKæßÚU ÂôãæØÜæ çàæ·¤‡ææ:Øæ
ÜãæÙ ×éÜæ´×éÝð ÏèÚUÁÜæ ãéM¤Â
¥æÜæ. Âôã‡ææÚUè ×éÜ´ ÏèÚUÁÜæ
Âæ‡ØæÌêÙ¿
¥æßæÁ Îðª¤
Üæ»Üè. ÏèÚUÁÙð
¥´»æÌÜð ·¤ÂÇð
·¤æÆæßÚU ·¤æÉÜð.
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°·¤æ ×éÜæ¿æ çÕ´Çæ âôÇêÙ ÌæˆØæ´Ùè ÏèÚUÁ‘Øæ
ÂæÆèÜæ Õæ´ÏÜæ. ÌæˆØæ ˆØæÜæ ƒæðª¤Ù ÂæØÚUèÂæØÚUèÙð çßçãÚUèÌ ©ÌM¤ Üæ»Üð. ·¤æÆæßM¤Ù
ÜãæÙ çÎâ‡ææÚUæ çßçãÚUè‘Øæ Âæ‡Øæ¿æ ÂëDÖæ»
ÂæØÚUèÁßÝêÙ ÕçƒæÌÜæ ÌÚU ¹êÂ¿ ×ôÆæ ßæÅUÌ ãôÌæ
¥æç‡æ ˆØæ¿´¿ ÎÇÂ‡æ ÏèÚUÁ‘Øæ ×ÙæßÚU ¥æÜ´.
ˆØæ¿æ âéL¤ßæÌè¿æ ©ˆâæã ÂýˆØð·¤ ÂæØÚUè ©ÌM¤Ù
¹æÜè ØðÌæÙæ ×æ˜æ ×æßÝê Üæ»Üæ. ·¤æÆæßM¤Ù
çÎâ‡ææÚU´ çÙÝ´àææÚU Âæ‡æè ÂæØÚUèÁßÝêÙ ·¤æÝðàææÚU
çÎâê Üæ»Ü´ ¥æç‡æ Ìð ÖèçÌÎæØ·¤ ßæÅUê Üæ»Ü´.
Âæ‡ØæÌ ©ÌÚUæØÜæ Ìô ÌØæÚU¿ ãô§üÙæ. ÒÒ×Üæ Ùæãè
ÂôãæØ¿´ùù, ×Üæ ÕæãðÚU ÁæØ¿´Ø ÌæˆØæùùÓÓ Ìô
»ØæßØæ ·¤M¤ Üæ»Üæ. ÌæˆØæ â×Áæßê Üæ»Üð, Â‡æ
Ìô °ð·Ô¤Ùæ¿. àæðßÅUè ÌæˆØæ´Ùè SßÌÑ‘Øæ ¥´»æÌèÜ
·¤ÂÇð ·¤æÉÜð ¥æç‡æ çßçãÚUèÌ âéÝ·¤æ ×æÚUÜæ.
ÒÒsð Õ», Âæ‡ØæÌ ¥æ’ØæÕæÌ ÕéÇÌ ‹ãæØ,
¿Ü ¥æÌ Øð. ×è ãæØ Ùæ Âæ‡ØæÌ. ¥æÌæ ·¤âÜ´¿
Øæß ‹ãæØ.ÓÓ ÌæˆØæ Âæ‡ØæÌ ©ÌÚUËØæ×éÝð ÏèÚUÁÜæ
ÍôÇæ ¥æÏæÚU ßæÅUê Üæ»Üæ. Âæ‡ØæÌ ¥â‡ææÚUè
×éÜ´ ÏèÚUÁ¿æ ¥æˆ×çßEæâ ßæÉßê Üæ»Üè. ˆØæÙ´
Âæ‡ØæÌ ãÜ·¤èàæè âéÝ·¤è ×æÚUÜè. Ùæ·¤æÌô´ÇæÌ
Âæ‡æè »ðÜ´. ÕéÇÌôØ ·¤è ·¤æØ, Øæ¿è ÖèÌè ßæÅUÜè
Â‡æ ãæÌÂæØ Ù ãÜßÌæâéhæ Âæ‡ØæßÚU ÌÚU´»‡Øæ¿è
×’Áæ ˆØæÜæ ßæÅUê Üæ»Üè. ¥æÌæ Ìô ãæÌÂæØ ãæÜßê
Üæ»Üæ. ˆØæ‘ØæÂéÉ´¿ ÂôãÌ ÌæˆØæ ÒÒàææŽÕæâ
ÂnKæùùÓÓ ã‡æÌ ˆØæ¿´ ·¤õÌé·¤ ·¤ÚUÌ ãôÌð. ßæÅUÜ´
ÌÚU ãæÌÂæØ ãæÜßæß´, ÙæãèÌÚU Âæ‡ØæßÚU ÙéâÌ´¿
ÌÚU´»Ì ÚUæãæß´, §ÌÚU ×éÜæ´¿´ ÂæãêÙ Âæ‡ØæÌ ÕéÇè læßè
¥æç‡æ Ùæ·¤æÌô´ÇæÌ Âæ‡æè »ðÜ´ ·¤è, ×ôÆKæÙ´ ¹ô·¤Ì
Ìô´Ç ÕæãðÚU ·¤æÉæß´ ¥âæ çâÜçâÜæ âéM¤ ÛææÜæ.
âéL¤ßæÌèÜæ ÖèçÌÎæØ·¤ ßæÅU‡ææÚU´ Âæ‡æè ¥æÌæ ×æ˜æ
¹êÂ¿ »×ÌèÎæÚU ßæÅUê Üæ»Ü´.
ÎéâÚUè-çÌâÚUèÌ çàæ·¤‡ææÚUð âÙè ¥æç‡æ â´Ìôá
ÏèÚUÁ¿ð ¿æ´»Üð¿ ÎôSÌ ÛææÜð. Øæ Îôƒææ´¿ð ¿aè¿ð
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ç¹âð ÅU× ÖÚUÜðÜð ¥æç‡æ çÁÖæ Áæ´ÖûØæ ÛææÜðËØæ
ãôˆØæ! ÎôƒæðÁ‡æ ÏèÚUÁÜæ Áæ´ÖÝ´ ÎðÌ ãôÌð. ¥æÌæ
ÏèÚUÁ¿è ÁèÖâéhæ Áæ´ÖÝè ÛææÜè! çÌƒæ´Á‡æ
°·¤×ð·¤æ´Ùæ ·é¤‡ææ¿è ÁèÖ ÁæSÌ Áæ´ÖÝè ¥æãð Ìð
Îæ¹ßê Üæ»Üð.
¥æÁèÙð ÏèÚUÁÜæ ãæ·¤ ×æÚUÜè, ÒÒˆØæ ÂôÚUæ´Ùè
ÌéÜæ Áæ´ÖÝ´ çÎÜè, ÌêÂ‡æ ˆØæ´Ùæ çÎ·¤è ·¤æØ ÌÚUè.ÓÓ
ÒÒ¥æ’Áè, ×è ·¤æØ Îðª¤ ˆØæ´Ùæ?ÓÓ
ÒÒÍæ´Õ ×è¿ ÎðÌð. Áð ÁßÝ ¥æâ´Ü Ìð
â»ûØæ´Ùæ ©Üè©Üè (ÍôÇ´ÍôÇ´) læØ¿´ ¥æÙ
ç×ÝêÙ ¹æØ¿´ ÕæÕæ.ÓÓ
¥âð ã‡æêÙ ¥æÁè ¥æÌËØæ ƒæÚUæÌ ÂôÚUæ´Ùæ ƒæðª¤Ù
»ðÜè. ƒæÚUæÌ ¥æ´ŽØæ¿è ¥æÉè ÜæßÜðÜè. ˆØæ¿æ
×´Î ßæâ âéÅUÜæ ãôÌæ. ¥æÁèÙð ˆØæÌÜð çÂ·¤ÜðÜð
¥æ´Õð çÌƒææ´Ùæ çÎÜð. çÌƒææ´‘Øæ çÁÖæ Áæ´ÖûØæ
ÛææÜðËØæ ãôˆØæ¿, ¥æÌæ ¥ôÆÎð¹èÜ çÂßÝð ãôª¤
Üæ»Üð! âÙè ¥æç‡æ â´Ìôá·¤Çð âæØ·¤Ü‘Øæ ÕæÎ
ÛææÜðËØæ ÅUæØÚU¿´ ¿€·¤æÚU (¿æ·¤) ãôÌ´. Üæ·¤Çè
Îæ´ÇKæÙð Æô·Ô¤ ÅUæ·¤Ì Ìð ¿€·¤æÚU Öé´»æÅU ÂÝßæØ¿ð.
ÏèÚUÁ·¤Çð ×é´Õ§üÌ âæØ·¤Ü ãôÌè, Â‡æ âæØ·¤Üè¿ð
¥âð Öé´»æÅU ¿æ·¤ ÙÃãÌð. ˆØæÙð Ìð ¿€·¤æÚU
çÈ¤ÚUßæØÜæ âéL¤ßæÌ ·Ô¤Üè. ·¤Ïè ¿€·¤æÚU È¤æÚU ÂéÉð
ÁæØ¿´, ÌÚU ·¤Ïè Áæ‚ØæßÚU¿ ÂÇæØ¿´. Â‡æ ãÝêãÝê
ˆØæ¿æ ãæÌ ÕâÜæ. ÏèÚUÁ ã‡æðÜ Ìâ´ ¿€·¤æÚU ÂÝê
Üæ»Ü´ ¥æç‡æ ßÝê Üæ»Ü´. ãæÌæÌÜæ Üæ·¤Çè Îæ´Çæ
ãæ¿ ¿€·¤æÚUæ¿æ ç»¥ÚU ¥æç‡æ Õýð·¤âéhæ ¥âËØæ¿æ
Ùßæ âæÿææˆ·¤æÚU ÏèÚUÁÜæ ÛææÜæ!
ßæÝÜðËØæ ×€UØæ‘Øæ ·¤æ´ÇKæ ÌæˆØæ´Ùè »ôÝæ
·Ô¤ËØæ. ˆØæ‘Øæ âæÜè ·¤æÉËØæ. âæÜè‘Øæ ¥æÌ
»æÎèâæÚU¹è ×ª¤àææÚU ßæÝÜðÜè ·¤æ´Çè ãôÌè. Øæ
·¤æ´ÇèÂæâêÙ ¥æç‡æ çÌ‘Øæ ßæ·¤‡ææ:Øæ âæÜèÂæâêÙ
ÌæˆØæ´Ùè ÜãæÙàæè ÕñÜ»æÇè ÌØæÚU ·Ô¤Üè. ÏèÚUÁ·¤Çð
ÁôÇæÁôÇè¿ð ¹êÂ ÂÛæËâ ãôÌð, Â‡æ Øæ ßæÝÜðËØæ
×€UØæ¿´ ÂÛæÜ ˆØæÜæ ÖóææÅU¿ ßæÅUê Üæ»Ü´.

ÌæˆØæ´Ùè ˆØæÜæ ãè ·¤æ´ÇKæ´¿è »´×Ì çàæ·¤ßÜè.
×» ·¤æØ, ÏèÚUÁÙð Ùæ´»ÚU, »æÇè, ¿c×æ, ãôÇè ¥àææ
ç·¤ÌèÌÚUè ßSÌê ÌØæÚU ·¤ÚU‡Øæ¿æ âÂæÅUæ¿ ÜæßÜæ.
ÁêÙ ×çãÙæ âéM¤ ÛææÜæ ¥æç‡æ âé^è â´Â‡Øæ¿è
¿æãêÜ Üæ»Üè. ÏèÚUÁÜæ ãð çÎßâ â´Âê¿
ÙØðÌ ¥âð ßæÅUÌ ãôÌð. ÌæˆØæ´âôÕÌ Áæª¤Ù
ÕñÜæ´Ùæ ¿æÚUæÂæ‡æè ·¤ÚUæß´, ÎéÂæÚU¿´ çßçãÚUèÌ
Âôãæß´, ÎôSÌæ´âôÕÌ ·¤Ïè ƒææ×æƒæê× ãô§üÂØZÌ
¿€·¤æÚU çÈ¤ÚUßæß´, ÌÚU ·¤Ïè »ôÅKæ ¹ðÝæÃØæÌ,
ÌÚU ·¤Ïè ¥æ´Õð, ÁæÖÝ´ ¿æ¹Ì Õâæß´ ÌÚU
·¤Ïè ÚUæ˜æè ¥´»‡ææÌ ÛæôÂÌæÙæ ¥æÖæÝæÌËØæ
¿æ´Î‡Øæ´¿è ¿×¿×Ìè ·¤ãæ‡æè ÌæˆØæ ¥æç‡æ
¥æÁè·¤ÇêÙ °ð·¤æßè, Øæ ¥àææ ×ÁðÌ ˆØæ¿ð çÎßâ
ç¿×‡æÂæ¹ÚUæâæÚU¹ð ÖéÚUü·¤Ù çÙƒæêÙ ÁæÌ ãôÌð.
»æßæÌËØæ ƒæÚUè ÅUèÃãè Ùæãè, ÌæˆØæ´‘Øæ âæŠØæ
×ôÕæ§ÜßÚU »ð× ÙæãèÌ ç·´¤ßæ âæØ·¤ÜÎð¹èÜ
Ùæãè. Â‡æ ¥àææ ·¤ô‡æˆØæãè »ôCè¿è ·¤×ÌÚUÌæ
ˆØæÜæ Øæ âé^èÌ Áæ‡æßÜè¿ ÙÃãÌè. §ßËØæàææ
»æßæÌèÜ Á»‡ØæÂéÉ´ ÖËØæ×ôÆKæ ×é´Õ§üÌèÜ çßE
ˆØæÜæ ¥æÌæ ÜãæÙ¿ ßæÅUê Üæ»Ü´!
ÏèÚUÁÜæ ×é´Õ§üÜæ ƒæðª¤Ù Áæ‡ØæâæÆè
¥æ§ü-ÕæÕæ ¥æÜð.
ÌæˆØæ ¥æç‡æ ¥æÁè¿æ âÌÌ¿æ âãßæâ...
ÕñÜæ´àæè Á×ÜðÜè »^è ¥æç‡æ »æßæÌèÜ ×éÜæ´âôÕÌ
ÛææÜðÜæ ÎôSÌæÙæ... ¥æÌæ ãð â»Ý´ âôÇêÙ Áæ‡æ´
ˆØæÜæ ¥SßSÍ ·¤M¤ Üæ»Ü´. ¥æ§ü-ÕæÕæ´Ùæ
×é´Õ§üÜæ Îð‡ØæâæÆè ÖæÁèÂæÜæ àæðÌæÌêÙ ¥æ‡ææØ¿æ
ãôÌæ. ˆØæâæÆè¿ ÌæˆØæ´Ùè ÕñÜ»æÇè ÁéÂÜè. ˆØæ´Ùè
ÚUôÁ‘ØæÂý×æ‡æð ÏèÚUÁÜæÎð¹èÜ âôÕÌ ƒæðÌÜ´. »æÇè
¿æÜê ÛææÜè. ÕñÜæ´¿æ ·¤æâÚUæ ãæÌæÌ ƒæðª¤Ù ÒÒsØ
âô‹Øæùù sØ ÂôÂÅKæùùÓÓ ¥àæè ÚUôÁ¿è ¥æÚUôÝè
ÏèÚUÁÙð ¥æÌæ Æô·¤Üè¿ Ùæãè. ¿æÜ‡ææ:Øæ ÕñÜæ´·¤Çð
¥æç‡æ â×ôÚUèÜ ÚUSˆØæ·¤Çð Ìô çÙÚUÍü·¤Â‡æð ÂæãÌ
ãôÌæ. Ìô çãÚU×éâêÙ »ðËØæâæÚU¹æ ßæÅUÌ ãôÌæ.

ÌæˆØæ´Ùæ ˆØæ‘Øæ ßæ»‡ØæÌèÜ ÕÎÜæ¿æ ¥´ÎæÁ
ØðÌ¿ ãôÌæ. ÛææÇæ¹æÜè »æÇè Íæ´ÕÜè. ÌæˆØæ´Ùè
»æÇè‘Øæ Áô¹ÇæÌêÙ (Áê) ÕñÜ ×ô·¤Ýð ·Ô¤Üð ¥æç‡æ
ÛææÇæ‘Øæ âæßÜèÌ Õæ´ÏÜð.
ÒÒ¥Ø ÏèÚUÁ, ¥æÚU´ ¥æ‡æ ·¤è Ìé’Øæ
Õ§üÜæ´Ùæ ¹æØæ.ÓÓ
ÌæˆØæ ¥âð ã‡ææËØæÙ´ÌÚU §ßËØæàææ ·¤ßðÌ
×æßðÜ °ßÉæ ×€UØæ¿æ ¿æÚUæ ƒæðª¤Ù ÏèÚUÁÙð ÕñÜæ´ÂéÉð
ÅUæ·¤Üæ. ÚUôÁ‘ØæÂý×æ‡æð àæðÂÅUè¿æ »ô´Çæ ÛæéÜßÌ ÕñÜ
Ìô ¿æÚUæ ¹æª¤ Üæ»Üð. ÏèÚUÁ ÕñÜæ´·¤Çð àææ´ÌÂ‡æð
ÂæãÌ ãôÌæ. ÕñÜæ´‘Øæ ÇôûØæ´ÌêÙ ÚUôÁ‘ØæÂý×æ‡æ´
ÂæÛæÚU‡ææÚU´ Âæ‡æè ¥æÁ ×æ˜æ ˆØæÜæ ¥Ÿæê´âæÚU¹´¿
ßæÅUÌ ãôÌ´!
ÒÒÌæˆØæ, ×Üæ ×é´Õ§üÜæ Áæß´â´¿ ßæÅUÌ Ùæãè.
§Í´¿ Ìé×‘Øæâ´»´ ÚUæãê ·¤æ ×è?ÓÓ ¥â´ ã‡æÌ ˆØæÙ´
ÖÚUËØæ ÇôûØæ´Ùè ÌæˆØæ´Ùæ ç×Æè ×æÚUÜè.
ÌæˆØæ ˆØæ¿è â×ÁêÌ ·¤æÉê Üæ»Üð,
ÒÒÌé’ØæçÕ»æÚU Ìé’Øæ ¥æ§üÕæÕæÜæ ·¤ÚU×´Ü ·¤æ?
¥æâ´ ØðÇKæßæÙè ·¤ÚUæØ¿´ ‹ãæ§ü, ÂéÉ‘Øæ âé^èÜæ
×è¿ ÌéÜæ ‹ØæØÜæ ××§üÜæ çØÜ. ¥æÂÜè
ãè ÕñÜ´, ÛææÇ´, ¥æÙ ÌéÁ´ ×ñÌÚU ÌéÁè ßæÅU
ÂæãˆØæÜ.ÓÓ
ÕæÕæ´¿è È¤ôÚU ÃãèÜÚU ¥´»‡ææÌêÙ ÕæãðÚU ÂÇê
Üæ»Üè. ¥æÁè, ÌæˆØæ, âÙè ß â´ÌôáâæÚUØæ
ÎôSÌæ´¿æ ƒæôÝ·¤æ ¥æç‡æ ˆØæ âô‹Øæ-ÂôÂÅKæ‘Øæ
ÕñÜÁôÇè·¤Çð È¤ôÚU ÃãèÜÚU »æÇè‘Øæ ÂæÆè×æ»èÜ
·¤æ¿ðÌêÙ ÂæãÌ ÏèÚUÁ ç·¤ÌèÌÚUè ßðÝ ÕæØ-ÕæØ
·¤ÚUÌ ãôÌæ. ·¤æ¿ðÌêÙ ÕæãðÚU¿´ â»Ý´¿ ˆØæÜæ ¥æÌæ
ãÝêãÝê ÏêâÚU çÎâæØÜæ Üæ»Ü´. »æÇè¿è ·¤æ¿ ÌÚU
Sß‘À ãôÌè, Â‡æ ÏèÚUÁ¿ð »æÜ ×æ˜æ ¥ôÜæßÜðÜð
ãôÌð. âæÚUè âé^è ·¤æÝÁæÌ âæÆßêÙ ÂéÉ‘Øæ âé^è¿è
Âæ¹ÚUæâæÚU¹è ßæÅU ÂæãÌ ÏèÚUÁ ×é´Õ§ü·¤Çð çÙƒææÜæ.
-Âý×ôÎ Âý·¤æàæ ÏæØ»éÇð
pramodpd12345@gmail.com
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-Smriti Mhalagi, Std.-11

Let us look at some
exciting days in January. These are, the
World Braille Day,
National Youth Day
and the most special
of all, the National
Army Day!

World Braille Day- 4 Jan
• Braille is not a language! It is a misconception that it is a language. Braille is a tactile alphabet that can be used to write almost any language!
• Braille actually started out as a military code
by French soldiers in 1819 to communicate
in darkness without speaking.
• It takes up a lot of space than traditional alphabet. For instance in Braille, the book ‘Harry Potter and the goblet of fire’ is 10 volumes!
• There’s a Brain Olympics known as the Braille challenge held annually where thousands of blind students participate to test their
reading and comprehension skills!
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National Youth Day- 12 Jan
It is celebrated on account of Swami Vivekananda’s Birthday. So, let’s
see some amazing facts about him!
• The world knows Swami Vivekananda for his eloquent speeches but do
you know, he scored only 46% in his university entrance examination!
• After the death of his father, Swamiji’s family lived in extreme poverty
and often he lied to his mother about being invited at friends’ houses
for meals when actually starved so that his family could eat.
• Swamiji was a connoisseur of tea. He even persuaded Lokmanya Tilak
to drink Mughlai tea at the Belur Math.
• According to the book ‘The Monk as Man’ by renowned Bengali writer
Shankar, Vivekananda suffered from 31 ailments, some of which are
insomnia, diabetes, asthma, migraine, liver and kidney disease.

National Army Day- 15 Jan
• Indian Military holds the credit of accepting the largest ever military surrender in the world. IN 1971, 93000
Pakistani soldiers surrendered to Indian Army.
• India controls the highest battlefield in
the world, the Siachen Glacier, at 5000
feet above mean sea level!
• The Gurkha regiment of Indian Army
was desired by Adolf Hitler! He believed
that if he had the Gurkha Regiment, he
could conquer the world.
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-Juilee Mahimkar | juileemahimkar@gmail.com
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Some objects are playing
hide and seek on the page
beside. Can you find them
all?

Cactus
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Find 10 differences in 2 pictures
-Chirag Jadhav | chiragjadhav.cj11@gmail.com
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ए वाव... किती छान मिरची
आलीये तुझ्या झाडाला!

तुझी कोथिंबीर पण छान वाढलीये ग!
आपण लावलेल्या झाडाला भाज्या
आल्या की, मस्त वाटतं ना.

मिरची तुटली... आता ?

हे घे.. माझ्याकडे गोंद आहे. त्याने
मिरची झाडाला चिकटवून बघ.

नाही चिकटत. आता
टीचर ओरडल्या तर?

ती खरंच या झाडाची मिरची आहे. आता येताना तुटली.
अग, मला माहितीये तू खरं बोलतेयेस ते.
मी नाही ओरडणार तुला.

ओरडणार तर मी त्याला आहे.
आयत्या वेळी मिळेल त्या झाडाला
घरच्या फ्रिजमधली गाजरं
चिकटवून आणलीयेत त्याने.

अं... पण
फ्रिजमध्ये फक्त
गाजरंच होती
त्याला मी काय
करणार?
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मुंबई विमानतळावरून प्रत्येक तासाला
५० विमानांचे टेक-ऑफ आणि लँडिंग
होते, तरी विमानांची कधी टक्कर होत
नाही, कारण 'एअर ट्राफिक कंट्रोल' ही
यंत्रणा अहोरात्र काम करत असते...
हे काम फार इंटरेिस्टंग आहे.
मित्रांनो, आज आपण आलोय देशातल्या सर्वांत

बिझी-बिझी मुंबई विमानतळावर. ते पहा एअर
इंडियाचं मुंबई-लंडन विमान आकाशात उडालं...
दुसऱ्याच मिनिटाला आकाशातून त्याच धावपट्टीवर
उतरतंय एमिरेट्सचं ‘ए ३८०’ हे ४०० प्रवाशांची
ने-आण करणारं महाकाय विमान... अरेच्चा,
भल्या सकाळी सात वाजता तर धावपट्टीवरून
उड्डाण घेण्यासाठी अगदी टोलनाक्यासारखीच रांग
लागते की! यांच्यात कुणी लेनकटिंग वगैरे केलं तर
गोंधळच उडेल. मोठी आपत्तीच येईल. पण असं
कधी घडत नाही, कारण हवाई नियंत्रण कक्षातले
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नियंत्रक या सर्व विमानांना दिशादर्शन करत
असतात आणि त्यांच्या उड्डाणांचं नियंत्रणही करत
असतात. त्यामुळेच तर मुंबईसारख्या अत्यंत व्यग्र
विमानतळावरून तासाला तब्बल ५० विमानांचं
टेक-ऑफ आणि लँडिंग हाताळण्याची कामगिरी
विमानतळ व्यवस्थापनाला शक्य होते.
विमानं उडवणाऱ्या वैमानिकांइतकाच हा जॉबही
रोमहर्षक आहे. त्याविषयीच आज आपण जाणून
घेणार आहोत.
कोणत्याही विमानतळाच्या जवळ आल्यावर
तुम्ही एक काहीसा गोलाकार केबिन असलेला

मनोरा किंवा टॉवर पाहिला असेल. या मनोऱ्यातच
हवाई वाहतुकीचं नियंत्रण करणारे, विमानतळावर
येणाऱ्या विमानांना दिशादर्शन करणारे, तसंच हवेत
झेपावणाऱ्या विमानांना मार्गस्थ करणारे नियंत्रक
काम करत असतात. या मनोऱ्याला एटीसी म्हणजेच
‘एअर ट्रॅफिक कंट्रोल’ असं म्हणतात आणि त्यात
कार्यरत असलेल्या नियंत्रकांना ‘एटीसीओ’ किंवा
‘एअर ट्रॅफिक कंट्रोल ऑफिसर्स’ किंवा नुसतंच
‘कंट्रोलर्स’ म्हणतात. म्हणजे एकप्रकारे हवेतील
वाहतुकीचं नियमन करणारे हे हवाई पोलिसच.
त्यांच्याकडे पावती फाडायचा अधिकार नसेल, परंतु
शेकडो प्रवासी घेऊन येणारी आणि हवेत उडणारी
विमानं मात्र त्यांच्या ताब्यात असतात. वैमानिकांचे
कान आणि डोळे म्हणजे हे हवाई वाहतूक नियंत्रक.
मुंबईच्या अहोरात्र गजबजलेल्या ‘छत्रपती
शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळा’च्या
आवारात नव्याने बांधलेला एटीसीचा टॉवर हा
भारतातला सर्वांत उंच टाॅवर आहे. ८३.८ मीटर
म्हणजे एखाद्या ३० मजली इमारतीइतकी त्याची
उंची आहे. मुंबई विमानतळावरच्या विमानांच्या
हालचालींवर नजर ठेवणं नियंत्रकांना सोपं जातं.
वर्षाला चार कोटी प्रवाशांची वर्दळ असलेल्या या
विमानतळाच्या धावपट्टीवर दिवसभरात सुमारे
साडेसातशे विमानं टेक ऑफ किंवा लँडिंग करतात.
मुख्यत्वेकरून धावपट्टीवर उतरताना आणि तिथून
झेपावताना त्यांचं नियंत्रण करावं लागतं. मुंबई
विमानतळावर एकमेकांना छेद देणाऱ्या दोन
धावपट्ट्या असल्यामुळे एकावेळी एकच धावपट्टी
वापरात असते. त्यामुळे अवघ्या एका धावपट्टीवर
विमानं उतरतातही आणि त्यावरूनच उड्डाणही
करतात. त्यात ताळमेळ साधण्याचं काम नियंत्रकांचं
असतं. दिल्ली विमानतळावर एकमेकांना समांतर
तीन धावपट्ट्या आहेत, तरीही विमानं उतरताना

किंवा हवेत झेपावताना सेकंदागणिक एकमेकांमध्ये
ताळमेळ असणं जरुरीचं असतं.
भारतात ‘एअरपोर्ट अॅथॉरिटी’ म्हणजेच
‘भारतीय विमानतळ प्राधिकरण’ या केंद्र
सरकारच्या सेवेअंतर्गत सर्व विमानतळांवरचे
दिशादर्शन मनोरे येतात. हवाई वाहतूक
नियंत्रकांच्या सेवाही प्राधिकरणाच्याच अखत्यारीत
येतात. अभियांत्रिकीमधील पदवी म्हणजेच बी.इ.
आणि त्यातही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन्स,
इन्स्ट्रूमेन्टेशन यांसारखे विषय किंवा बी.टेक.
पदवी किंवा भौतिकशास्त्र, गणित यासह
एम.एससी. या शिक्षणाच्या आधारे तुम्हांला या
क्षेत्रात प्रवेश करता येतो. हवाई नियंत्रकांच्या
पदांसाठी केंद्र सरकारकडून जाहिराती येतात
आणि त्यानुसार गणित, विज्ञान, आकलनक्षमता,
तार्किकक्षमता, सामान्यज्ञान, इंग्रजी या विषयांची
मूलभूत समज जोखणारी परीक्षा घेतली जाते.
त्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती
आणि संवादचाचणी घेतली जाते. त्यात निवडल्या
गेलेल्या उमेदवारांना मग अलाहाबादच्या ‘सिव्हिल
एव्हिएशन ट्रेनिंग सेन्टर’ किंवा हैदराबादचं
‘हैदराबाद ट्रेनिंग सेन्टर’ किंवा गोंदियातल्या
केंद्रामध्ये पुढच्या प्रशिक्षणासाठी जावं लागतं. विशेष
म्हणजे हे प्रशिक्षण तुम्हांला प्राधिकरणाकडूनच
मिळतं. एटीसी केंद्रामध्येही सतत प्रशिक्षित व्हावं
लागतं. या कामात एकाग्रता, प्रसंगावधान आणि
क्षणार्धात निर्णय घेण्याची क्षमता, वैमानिकांशी
संवाद साधण्याची कला हे गुण आवश्यक ठरतात.
आता या कामासाठी वेतन चांगलं मिळतं, पण या
कामातील तणावही सर्वांत जास्त आहेत.
गेली अकरा वर्षं ‘एटीसी’मध्ये कार्यरत असलेल्या
बेळगावच्या नूतन भावेकर यांनी अशाच परीक्षांचे
टप्पे पार करत अलाहाबादच्या ‘सिव्हिल एव्हिएशन
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ट्रेनिंग सेन्टर’मध्ये प्रवेश घेतला. नूतन भावेकर
आता मुंबई विमानतळाच्या एटीसीमध्ये कार्यरत
आहेत. एकीकडे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार
पाडतानाच, आपल्या जॉबची गरज मात्र २४ बाय
७ म्हणजेच अहोरात्र जबाबदारीची असते, याची
जाणीव त्या कायम ठेवतात. अर्थात असं असलं,
तरी या कामाचा आनंद वेगळाच असतो, हेही
त्या सांगतात. शिवाय आमच्या कामातला तणाव,
जबाबदाऱ्या याचं ओझं आम्ही कार्यालयातून घरी
घेऊन जात नाही, जे काही आहे ते तिथेच आणि
त्याचवेळी सोडवून टाकतो, कारण आमचं कामच
मुळी रिअलटाइमवर चालतं; कुठलंही काम नंतर
करू, हे चालतच नाही; हे खूप आव्हानात्मक
काम असतं, हे मात्र खरं, असं त्या त्यांच्या
कामाविषयी सांगतात.
सुरुवातीच्या अभ्यासक्रमात विमानांचे
कॉलसाइन्स, हवाई वाहतूक ऑपरेटर्सच्या
शिखर संस्थेने घालून दिलेल्या नियमांचं योग्य
पालन, त्यासंबंधीच्या सूचना, रेडिओसेटवरून
टेलिकम्युनिकेशन कसं करायचं, याचे धडे दिले
जातात. त्यानंतर नोकरीत रुजू झाल्यावरसुद्धा काही
महिने त्यांच्या त्यांच्या कामानुसार ‘ऑन द जॉब’
प्रशिक्षण दिलं जातं. कुणी टॉवरमधून विमानांना
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दिशादर्शन करत असतं, कुणी अप्रोच विभागात
तर कुणी एरिया सर्व्हेलन्स विभागात असतात,
अशा त्यांच्या विभागानुसार प्रशिक्षण दिलं जातं.
या चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना परवाना
दिला जातो. अंतर्गत कामानुसार आपला विभाग
बदलला गेला किंवा एखादा नियंत्रक जर मुंबईऐवजी
पुणे, हैदराबाद अशा कोणत्याही विमानतळावर
गेला किंवा गेली, तर तिथलं प्रशिक्षण पुन्हा नव्याने
घ्यावं लागतं. कारण विमानांच्या मार्गांमध्ये उंच
इमारती, टोलेजंग टॉवर, डोंगर, टेकड्या यांपैकी
कोणताही अडसर असेल, तर त्याची माहिती करून
घ्यावी लागते. विभागानुसार ४५ दिवस, ९० दिवस
किंवा १८० दिवस यानुसार ‘ऑन द जॉब’ प्रशिक्षण
दिलं जातं. कधीकधी एखाद्या विमानतळावर नवीन
टॅक्सी-वे म्हणजेच धावपट्टीवरून पार्किंग वेमध्ये
जाण्यासाठी असलेले जोडमार्ग सुरू होतात. अशा
वेळी त्या सूचनांसंबंधी पुन्हा प्रशिक्षण दिलं जातं.
एटीसी टॉवर आणि एटीसी संकुल किंवा
कॉम्प्लेक्स असे दोन भाग असतात. टॉवरवरून
प्रत्यक्ष धावपट्टीवरून उडणारी विमानं, तिथे
उतरणारी विमानं आणि विमानतळावरच्या
हालचालींसंदर्भात मार्गदर्शन केलं जातं.
विमानतळापासून पाच मैलांपर्यंतच्या परिसरापर्यंत
विमानांचं दिशादर्शन या विभागाकडे असतं;
तर ‘अप्रोच’ या विभागाकडे त्यानंतरच्या ५०
मैलांपर्यंतचं नियंत्रण असतं. त्यापुढे एरिया किंवा
एरिया सर्वेलन्स या विभागाकडे विमानाचं नियंत्रण
असतं. मुंबईचा विमानतळ अरबी समुद्राच्या क्षेत्रात
असल्यामुळे आफ्रिकेतील माले, नैरोबी, आखातातलं
मस्कत किवा एडनकडचं सेशेल्स इथपर्यंतचा
समुद्रावरचा परिसरही मुंबईच्याच एटीसीकडे असतो.
त्याचप्रमाणे नागपूरच्या विमानतळावर प्रत्यक्ष
लँडिंग-टेकऑफची संख्या कमी असली, तरी हे

ठिकाण भारताच्या मधोमध येत असल्याने या
हवाई हद्दीतून अनेक विमानांची ये-जा होत असते.
त्यामुळे त्यांना मार्गदर्शन करण्याचं कामही
त्यांच्याकडे असतं.
सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर वैमानिक जरी
विमान उडवत असला, तरी त्या विमानाचा
ठावठिकाणा सतत एटीसीकडे असतो आणि
एटीसीने परवानगी दिल्यानंतर मगच हे विमानं
पुढच्या क्षेत्रात प्रवेश करतं. त्यामुळेच दोन
विमानांची हवेत कधी टक्कर होत नाही; काळ्याकुट्ट
ढगांनी व्यापलेल्या आकाशातून शेकडो विमानं
अगदी आरामात संचार करतात.
या विमानांशी एटीसीचे नियंत्रक बोलतात, म्हणजे
नेमकं काय करतात? अहो, प्रत्येक विमान
वेगवेगळ्या देशातून येतं, त्यातले वैमानिकही
वेगवेगळ्या भाषेचे. त्यामुळेच तर एटीसी
नियंत्रकांशी बोलण्याची त्यांची भाषा समान असते.
काही सांकेतिक शब्द- कोडमंत्र सर्वांना समजतील,
अशा भाषेत दिले जातात. मुंबईत कोणत्या
धावपट्टीवर विमान उतरवायचं, हे सांगतानाही,
डावीकडे वळा, उजवीकडे वळा, इतक्या मोघम
सूचना देऊन चालत नाही. त्यासाठी प्रत्येक
धावपट्टीला तिच्या अक्षांश-रेखांश स्थानानुसार
क्रमांक दिलेले असतात. जसं मुंबईतली मुख्य
धावपट्टी ०९-२७ या क्रमांकाने ओळखली जाते,
तर पर्यायी धावपट्टी १४-२७ या क्रमांकाने.
त्याच क्रमांकाने वैमानिकांना संदेश दिला जातो.
धावपट्टीवर विमान उतरवताना ते किती कोनात
विमानतळाच्या जवळ येईल, त्याचा वेग त्यासाठी
किती हवा, त्या विशिष्ट वेळी वाऱ्याचा वेग किती
आहे, वारे कुठल्या दिशेने वाहताहेत, या सगळ्याचा
वेध घेऊन नियंत्रक वैमानिकांना संदेश देतात.
मुंबईत धावपट्टीवर उतरताना पाठोपाठच्या दोन

विमानांमध्ये ६ मैलांचं अंतर ठेवावंच लागतं.
एका विमानाचं लँडिंग झालं की, दुसरं विमान
पुन्हा उतरेपर्यंतच्या काळात या धावपट्टीवरून
एका विमानाचं टेक-ऑफ करण्यासाठी परवानगी
द्यावी लागते. त्यामुळे टॉवर आणि संकुल
यातील सर्व नियंत्रकांमध्ये खूप समन्वय असावा
लागतो. धावपट्टीवर एकावेळी एकाच विमानाला
जागा मिळणार असेल, तर येणाऱ्या विमानांचा
वेग आधीपासूनच नियंत्रित करावा लागतो.
वाहतूककोंडीनुसार त्यांना कधीकधी हवेत घिरट्या
घालण्याचे म्हणजेच गो-अराऊन्ड करण्याचे
संदेशही द्यावे लागतात. असं क्वचितच घडतं.
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जसं रेल्वेमध्येही कल्याण किंवा कर्जतला इंद्रायणी
एक्स्प्रेसने प्लॅटफॉर्म सोडला नसेल, तर त्यानंतर
येणाऱ्या इंटरसिटी एक्स्प्रेसला थोडं आधीच सिग्नल
देऊन थांबवलं जातं. त्याचप्रमाणे विमानतळावरही
धावपट्टी रिकामी नसेल, तर विमानांना हवेतल्या
हवेत घिरट्या मारून यायला सांगितलं जातं. कारण
हवेत विमान थांबू शकत नाहीत ना! पण हा काळ
जर जास्त असेल, तर विमानांकडे तेवढं इंधनही
नसतं. मग त्यांना चक्क एखाद्या दुसऱ्या शहरातल्या
विमानतळावर तात्पुरतं उतरायला सांगितलं
जातं. तिथे इंधन भरून ही विमानं पुन्हा त्यांच्या
पूर्वनिश्चित स्थळी येतात.
त्याचप्रमाणे हवेत झेपावणाऱ्या विमानांनाही
अगदीच काही वाऱ्यावर सोडून दिलं जात नाही.
धावपट्टीवरून हवेत विमान झेपावलं तरी त्या
विमानाचा पुढचा मार्ग कसा असेल, ते किती
उंचीवरून आणि कोणत्या मार्गावरून उड्डाण
करत राहील, याची काळजी एटीसी नियंत्रकच
घेतात. आपल्या शहरासभोवतीच्या हवाई हद्दीतून
दुसऱ्या हवाई हद्दीत शिरताना त्या हवाई हद्दीतील
नियंत्रकांना माहिती दिली जाते. जर ते विमान
त्यांच्या हद्दीत उतरणार असेल, तर तिथले एटीसी
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नियंत्रक या विमानाचा ताबा घेतात. अन्यथा
विमानांच्या हालचालींवर केवळ देखरेख ठेवतात.
या सर्व काळात कोणती आपत्ती आलीच, तर
हवाई नियंत्रक ‘मेडे’ (विमान कोसळण्याची
दुर्घटना), ‘पॅनपॅन’ अशा सांकेतिक इशाऱ्यांनी
सर्वांना सावध करतात. विमानातून धूर येताना
दिसला, इंजिन बंद पडलं, तर विमान उतरवताना
विमानतळावरच्या सर्व यंत्रणांना सज्ज ठेवून ते
इमर्जन्सी घोषित करतात. यासाठीच चहूबाजूंवर
सतत लक्ष हवं, प्रसंगावधान आणि निर्णयक्षमता
अंगी हवी.
हवाई वाहतूक नियंत्रक साडेसात, नऊ
किंवा बारा तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करतात.
रात्रपाळीही करावी लागते. कामाचा ताण
खूप असल्यानेच एकाग्रतेसाठी दीड तासाच्या
कामानंतर ४० मिनिटांचा ब्रेक दिला जातो.
नियंत्रकांना टॉवरपासून जवळ घरं दिली जातात.
नियंत्रकांना समन्वय राखून काम करावं
लागतं, त्यामुळे टीमस्पिरीट अंगी असावंच लागतं.
संगणकाचं ज्ञान, दिशादर्शन आणि भूगोल,
नकाशावाचन, संदेशवहन आणि वैमानिकांशी
संवाद साधण्याची कला, हे सर्व गुण त्यांच्यात
हवेत. प्रतिकूल हवामान, वादळ किंवा अशा
आपत्तींमध्ये अनेक विमानांच्या वाहतुकीचा
भार हाताळताना नियंत्रकांच्या कामाची खरी
कसोटी लागते.
तर मित्र-मैत्रिणींनो, एटीसीच्या नियंत्रकांमुळेच
आपल्या सर्वांचा विमानप्रवास सुरक्षित, सुखकर
आणि जलद होतो. तेव्हा त्यांना धन्यवाद द्यावेत,
तेवढे थोडेच.
-समीर कर्वे
sameerkarve@gmail.com

(’ØðD Â˜æ·¤æÚU)

सूर्यग्रहण समजावणारा उपक्रम
ग्रहण म्हणजे आकाशाच्या पडद्यावर होणारे नाटक. पृथ्वी, सूर्य व

चंद्र ही या नाटकातील तीन प्रमुख पात्रे. या नाटकाचे नाव असते,
हा खेळ सावल्यांचा!...
प्रा. हेमंत मोने यांनी अतिशय रसाळपणे ‘सूर्यग्रहण’ हा विषय
समजावून सांगितला. ‘वयम्’ मासिकाने शनिवारी ७ डिसेंबरला
ठाण्यात हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. २६ डिसेंबरला होणारे
सूर्यग्रहण पाहण्यापूर्वी त्यासंबंधी नीट माहिती मुलांना व पालकांना
व्हावी म्हणून ‘वयम्’ मासिकाने खगोल अभ्यासक प्रा. हेमंत
मोने यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. मोने सरांनी आकर्षक
सादरीकरण करून हा विषय सोपा करून सांगितला. सावली
कोणत्या आकाराची असते, कोणती ग्रहणे जास्त प्रमाणात होतात, ती ठरावीक ठिकाणांहून का दिसतात,
अशा अनेक गोष्टी उपस्थितांशी संवाद साधत त्यांनी
उलगडून दाखवल्या.
मुलांनी खूप छान प्रश्न विचारले. ग्रहण हे नाव
कसे पडले, ग्रहणात सूर्यबिंब तांबूस का दिसते,
ग्रहणाचा चष्मा लावूनच ग्रहण का बघावे, अशा
अनेक प्रश्नांचे सरांनी निरसन केले.
यावेळी उपस्थित सर्वांना ‘वयम्’तर्फे ग्रहण
बघण्याचे चष्मे भेट म्हणून देण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संपादक शुभदा चौकर यांनी केले. या
कार्यक्रमाला सुमारे ५० जण उपस्थित होते.
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घेणार आहे.’
आपल्या निर्धाराप्रमाणेच नेताजींनी राष्ट्रीय
राजकारणात प्रवेश केला. ते राष्ट्रीय काँग्स
रे चे
अध्यक्षही झाले. पुढे त्यांनी त्यांचा स्वतत्रं असा
‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ नावाचा क्रति
ां कारी विचाराच
ं ा
पक्ष स्थापन केला. हा पक्ष स्थापन केल्यानंतर
ते इंग्रजांच्या नजरकैदते होते. आजारपणाचे सोंग
घेऊन पठाणी वेष घालून, जियाउद्दीन पठाण असे
नाव धारण करून ते या नजरकैदते नू सटकले,
ते सरळ पेशावरला गेल.े तिथून काबूल-मार्गे ते
जर्मनीत बर्लिनला पोहोचले. २८ मार्च १९४१ रोजी
त्यांनी बर्लिन रेडिओवरून भारतीय लोकांना उद्देशनू
स्वातंत्र्यलढ्याचे आव्हान केल.े याच भाषणात
त्यांनी, ‘तुम मुझे खून दो... मैं तुम्हें आजादी दूगं ा’ हा
जयघोष, प्रेरकमत्रं म्हणून दिला. पुढे त्यांनी ‘आझाद
हिंद फौज’ उभारली. या फौजेत महिलांनाही सामावून
घेतले. त्यासाठी ‘झाशी राणी लक्ष्मी’ नावाची स्वतंत्र
पलटण त्यांनी उभारली.
१९४३च्या ऑक्टोबर महिन्यात सिंगापूरला
सुभाषबाबूंनी ‘आझाद हिंद सरकार’ची स्थापना
केली. अंदमान व निकोबार बेटाच
ं ा ताबा घेऊन
आझाद हिंद सरकारने तेथे तिरगं ा फडकवला.
अंदमानला ‘शहीद बेट’ व निकोबारला ‘स्वराज्य
बेट’ अशी नावे दिली. तिरगं ा ध्वज हे आझाद हिंद
सेनच
े े निशाण होते. ‘जय हिंद’ हे अभिवादनाचे
शब्द, तर ‘चलो दिल्ली’ हे घोषवाक्य होते. ‘कदम
कदम बढाये जा...’ हे समरगीत आझाद हिंद
संघटनेमध्ये म्हटले जायचे. कोणत्याही परिस्थितीत
देशाला स्वातंत्र्य मिळवून द्यायचे, या देशप्रेमाच्या
विचारांचा यज्ञकुंड त्यांनी भारतभर प्रज्वलित केला.
टोकियोच्या विमान प्रवासात आकाशातच
विमानाचा स्फोट झाल्याने सर्वांग भाजलेल्या
अवस्थेत सुभाषचद्रं बोस यांना रुग्णालयात दाखल

करण्यात आले, परंतु १८ ऑगस्ट १९४५ रोजी
त्यांचा दुःखद अंत झाला. देशभक्तीचा एक
धगधगता यज्ञकुड
ं शांत झाला.
‘इंडियन स्ट्रगल’ नावाचे भारतीय
स्वातंत्र्यलढ्यावर त्यांनी लिहिलेले पुस्तक जरूर
वाचा. १९९२ला भारत सरकारने त्यांना मरणोत्तर
‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च सन्मान जाहीर केला, परंतु
बोस कुटुंबीयांनी काही कारणास्तव तो सन्मान
स्वीकारण्यास नकार दिला.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नावाने आज
विमानतळ आहे, तर वेगवेगळ्या नगरांमध्ये
रस्त्यांना त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.
कलकत्त्यामध्ये नेताजींच्या नावावर एक स्वतंत्र
संग्रहालय उभारण्यात आले आहे. त्यांच्या राहत्या
घरीसुद्धा संग्रहालय तयार करण्यात आले आहे.
गेल्याच वर्षी भारताचा अभिमान असणाऱ्या लाल
किल्ल्यातदेखील नेताजींचे एक भव्य दालन
उभारण्यात आले आहे. या दालनात नेताजी
वापरत असलेली खुर्ची, त्यांचे टेबल, त्यांचे कपडे,
वस्तू, त्यांना मिळालेली विविध पदके ठेवण्यात
आली आहेत.
नेताजींनी अंदमानच्या बेटावरील हॅलोक
बेट, नीलबेट, रासबेट यांवर पहिल्यांदा तिरंगा
फडकवला होता, त्या बेटांचे आता ‘स्वराज बेट’,
‘शहीद बेट’ आणि ‘नेताजी सुभाषचंद्र बेट’ म्हणून
नामकरण करण्यात आले आहे.
असीम त्याग, धैर्य, धाडस आणि संघटन
शक्ती असणाऱ्या भारतमातेच्या या थोर सुपत्रा
ु चे
योगदान मोठे आहे. भारतमातेच्या या सच्च्या
सुपत्रा
ु ला शतशः नमन!
-ÙÚUð´Îý Üæ´ÁðßæÚU
l_narendra2001@yahoo.com

(ßæ¿Ù-ÂýâæÚU·¤, Üð¹·¤)
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दक्षिण ध्रुवावर झेंडावंदन
अंटार्क्टिका खंडावरील मैत्री संशोधन केंद्रात साजरा झालेला प्रजासत्ताक दिन
म्हणजे तेथील वास्तव्यातील परमोच्च बिंदू ! भारतीय संशोधन मोहिमेत 'डॉक्टर'
म्हणून या खंडावर जाऊन, वर्षभर राहून आलेल्या डॉ. मधुबाला चिंचाळकर
यांनी आपल्यासाठी लिहिलेली ही लेखमालाआता सुमारे वर्षभरासाठी ‘मैत्री संशोधन केंद्र’ हे

माझे घर आणि येथील सगळे सदस्य माझे कुटुंबीय
झाले! मी अंटार्क्टिकात पोहोचले ते जानेवारी
महिन्यात. तेव्हा तिथे उन्हाळा होता. आकाशात सूर्य
दिवस-रात्र तळपत होता! (Midnight Sun)
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ही गोष्ट तर माझ्यासाठी खूपच अद्भुत होती. इकडे
दिवसाची वेळ कशी ठरत असेल बरं; मला मोठं
कुतूहल वाटलं! या अशा एकेक अनाकलनीय गोष्टी
हळूहळू उलगडत होत्या. रेखांशानुसार एखाद्या
जागेची प्रमाणवेळ ठरते. अंटार्क्टिका खंडातील

कुठल्याही संशोधन केंद्राचे घड्याळ त्यानुसारच
लावले जाते. ‘मैत्री’ केंद्राची वेळ आपल्या
भारतातील प्रमाणवेळेच्या साडेपाच तास मागे आहे.
घड्याळाच्या काट्यावर दिनचर्या आखली जाते.
दिवस-रात्र लख्ख सूर्यप्रकाश असल्याने रात्री झोप
लागणं जरा कठीणच..
शरमाचर ओअॅसिस या खडकाळ भागात
उभारण्यात आलेल्या ‘मैत्री’ केंद्राच्या सभोवताली
आहे मैलोन् मैल पसरलेली पांढरीशुभ्र बर्फाची
चादर! येथे ‘विंटरींग’ सभासदांना राहण्यासाठी २५
खोल्या आहेत. लीडरची किंवा प्रमुखाची खोली
व ऑफिस; तसेच दिवाणखाना, स्वयंपाकघर,
जेवणासाठी टेबलखुर्च्या आहेत; शिवाय वॉशबेसिन
आणि स्वच्छतागृहेही (bathrooms) आहेत.
‘मैत्री’मध्ये फक्त दोनच पदे! लीडर आणि
मेंबर्स! सगळे मेंबर्स तितकेच महत्त्वाचे, कारण
सुतार, वेल्डर, स्वयंपाकी, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर..
सगळ्यांची कामं सारखीच महत्त्वाची. सगळ्यांनी
आपापले काम करून एकमेकांना मदतही करायची!
उन्हाळ्यात (Summer) संशोधनासाठी दाखल
होणाऱ्या सुमारे ४५ सदस्यांच्या वास्तव्याची सोयही
‘मैत्री’च्या आवारात आहे. ‘समर हट्स’ असे त्या
आवाराचे नाव. ‘मैत्री’ केंद्राला लागूनच चुंबकीय
क्षेत्र, तसेच वातावरणाचा- हवामानाचा अभ्यास
करणाऱ्या प्रयोगशाळा आहेत. उन्हाळ्यात इथे
विविध विषयांवर संशोधन चालते. त्यासाठीचे नमुने
गोळा करून भारतात आणले जातात.
‘मैत्री’लगत असलेल्या ‘प्रियदर्शिनी’ या विहंगम
तलावातून केंद्राला पाणीपुरवठा केला जातो.
आपल्या देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी
यांच्या स्मरणार्थ हे नाव दिले गेले आहे. नितळ
आणि निळेशार दिसणारे हे पाणी हिवाळ्यात मात्र
पूर्ण गोठते. आणि हो, पूर्ण पाइप-लाइनच्या भोवती
हीटर लावले आहेत! हिवाळ्यात तापमानाने नीचांक

ÁÙÚðUÅUÚU-¥æçÎˆØ

×ñ˜æè ß·¤üàææòÂ ¥æç‡æ ATFØé°Ü

गाठला, तरीही आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा
सुरळीत चालू राहण्यासाठी!
प्रत्येक देशाच्या संशोधनकेंद्राची जीवनरेखा
म्हणजे जनरेटर! जनरेटर चालते ते विमानाच्या
इंधनावर म्हणजेच एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवर
(ATF). या इंधनाचे वर्षभर पुरतील एवढे साठे
असलेले मोठे टँक्स, वर्षातून एकदा पुरवठा
करणाऱ्या जहाजातून येतात. पेट्रोल, डिझेल तर
अंटार्क्टिकातील थंडीत कधीच गोठून जातील!
अहोरात्र काम करणाऱ्या ह्या जनरेटर्सची नावेदेखील
सूर्याचीच! आदित्य, भास्कर, सूर्य, मित्र वगैरे.
संशोधनकेंद्रासाठी हेच तर आहेत सतत ऊर्जा देणारे
स्रोत! डोळ्यांत तेल घालून, सदस्यांकडून त्यांची
निगराणी केली जाते.
वर्षातून एकदा ‘पुरवठा करणाऱ्या’ जहाजाचे
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आगमन होते. अन्नधान्याचा साठा, शास्त्रीय
उपकरणे, भारतात परत पाठविण्याचे निरुपयोगी
सामान यांचा साठा काही कंटेनर्समध्ये केला जातो.
त्याचे नाव खूपच योग्य आणि सुंदर आहे- ‘कुबेर’!
स्वर्गात नाही का कुबेराचे भांडार? अंटार्क्टिका हा
पृथ्वीतलावरील स्वर्गच तर आहे..!
मैत्रीच्या आवारात एक भले मोठे वर्कशॉप आहे.
त्याचे निळे अर्धगोलाकार छत दुरूनच लक्ष वेधून
घेते. येथे मेकॅनिक, वेल्डर, ड्रायव्हर ही लॉजिस्टिक
सांभाळणारी मंडळी उन्हाळ्यात अहोरात्र काम
करून ‘पिस्तनबुली’ नावाच्या वाहनाची देखभाल
करतात. दरवर्षी एक जर्मन इंजिनिअर त्यांना
ट्रेनिंग देण्यासाठी ‘मैत्री’मध्ये तीन महिने मुक्कामी
असतो. रणगाड्याच्या चाकांसारखी चाके असलेले
‘पिस्तनबुली’ हे वाहन अंटार्क्टिकात उन्हाळ्यात
सामानाची ने-आण करण्यासाठी व प्रवासासाठी
खूप उपयोगी पडते. अभिमानास्पद गोष्ट म्हणजे
यांची नावं आहेत, आपल्या देशातील नद्यांची! गंगा,
कावेरी, यमुना, गोदावरी वगैरे.
‘मैत्री’ संशोधनकेंद्राशी माझा हळूहळू परिचय
होत होता.. लवकरच प्रजासत्ताकदिनाच्या
आगमनाचे वेध लागले. अंटार्क्टिकात ‘मैत्री’ केंद्रात
साजऱ्या होणाऱ्या प्रजासत्ताकदिनाच्या सोहळ्यात
सहभागी होण्याची संधी मिळणे हा आमच्या
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वास्तव्यातील ‘परमोच्च बिंदू’ असं म्हटलं तर
वावगं ठरणार नाही! ‘मैत्री’चा एकमेव शेजारी
म्हणजे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेले रशियन
संशोधन केंद्र– ‘नोव्हो’. तेथील रहिवासी अर्थात
रशियन सदस्य आमचे या सोहळ्याचे पाहुणे म्हणून
आमंत्रित होते. या सोहळ्याची तयारी सुमारे दोन
आठवडे आधी सुरू झाली.. वेगवेगळ्या समित्या
स्थापन केल्या. स्वागत समिती, मेजवानी समिती
वगैरे. संपूर्ण केंद्राची साफसफाई केली. कागदी
फुलांची सजावट केली. (बर्फाच्छादित खंडावर खरी
झाडं, पानं, फुलं कुठून येणार?)
सकाळी १० वाजता पाहुण्यांचे आगमन झाले.
त्यांचे स्वागत करून ‘मैत्री’च्या आवारात आमच्या
लीडरच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. उन्हाळा
असूनही तापमान (-५) डिग्री सेल्सिअस होते!
बोचरी हवा होती. आमचा उत्साह ओसंडून वाहत
होता. उंच फडकणारा तिरंगा ध्वज बघून राष्ट्रगीत
म्हणताना ऊर अभिमानाने भरून आला. माझ्या
आयुष्यातील हा एक अविस्मरणीय अनुभव आहे!
त्यानंतर अल्पोपहार, छोटी भाषणं झाली आणि
आपल्या देशातील विविध भाषांमधील सांस्कृतिक
कार्यक्रम सादर झाले. ‘मैत्री’ म्हणजे जणू आपला
चिमुकला भारत देशच! विविध राज्यांतून येणाऱ्या
येथील ‘मैत्री’वासियांनी, रशियन पाहुण्यांना

आपल्या भारतीय संस्कृतीतील एकतेचे दर्शन
घडवले. ‘नोव्हो’वासियांनीही त्यांच्याबरोबर रशियन
वाद्यवृंद आणला होता. रशियन भाषेतील संगीत
आम्हांलाही खूप भावले! आमच्या स्वयंपाकी ‘मित्र’
सदस्याने (आमचे शेफ) आम्हा सर्वांच्या मदतीने
खास भारतीय मेजवानीचा बेत केला होता. रशियन
पाहुण्यांना भारतीय पद्धतीचं जेवण खूपच आवडलं!
प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने केलेली ‘तिरंगी’

कोशिंबीर तर खासच होती! प्रत्येकाला त्या
कोशिंबिरीचे फोटो काढण्याचा मोह आवरता आला
नाही. प्रजासत्ताकदिन आणि स्वातंत्र्यदिन हे राष्ट्रीय
सण अंटार्क्टिकात अभिमानाने साजरे होतात.
भारतीय संशोधन मोहिमेतील शास्त्रज्ञांनी आणि
लॉजिस्टिक सदस्यांनी अंटार्क्टिकात आपल्या देशाचा
तिरंगा ध्वज उंच फडकत ठेवला आहे!
-Çæò. ×ÏéÕæÜæ ç¿´¿æÝ·¤ÚU
madhubala.chinchalkar@gmail.com

मुलांनो, मागच्या वर्षातली टेबल-कॅलेंडर्स/वापरलेल्या
डायऱ्या रद्दीत द्यायच्या आधी ही गंमत करून बघा.

पिनबोर्ड

साहित्य- टेबल-कॅलेंडरच्या मागचा किंवा डायरीच्या बाहेरचा
मजबूत पुठ्ठा, स्पंजचा (पुठ्ठ्याच्या आकाराचा) तुकडा, घरात
उपलब्ध असल्यास (त्याच आकाराचा) जुन्या टर्किश टॉवेलचा
तुकडा, पटकन चिकटणारा ग्लू, एक पातळ कपडा, लेस, लोकर/
सुतळ, फॅब्रिक कलर्स
कृती- ÂénKæ‘Øæ मागील बाजूस वरच्या भागात मधोमध एक भोक करून त्यात लोकर ओवून
लटकवण्यासाठी हूक करून घ्या. आता पुढील बाजूला टर्किश टॉवेलचा तुकडा संपूर्ण ÂénKæवर
चिकटवून त्यावर स्पंजही व्यवस्थित चिकटवा. सगळ्यात वर पातळ कापड थोडे ताणून चिकटवा. हे
पूर्णपणे सुकल्यावर त्याला ब्रशने हळुवारपणे रंगवा. आता त्याला चारही बाजूंनी लेस लावून सुशोभित
करा. बनवायला सहज-सोप्पा पिनबोर्ड आता वापरायला तयार!
-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè
swarupamv@gmail.com

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUèU 2020 41

‘फोटो’चा सिनेमा
‘फोटोचा सिनेमा’ हे शीर्षक ऐकून तुम्हांला गंमत

त्याच्या वर्गातील मित्रमैत्रिणींमध्ये जास्त रमत
नाही, मैदानी खेळ खेळत नाही, तो सदैव आपल्या
वाटली ना? खरं तर फोटो आणि सिनेमा हे दोन्ही
कल्पनाविश्वात रमलेला असतो. वर्गशिक्षिका
शब्द तुम्हांला अतिपरिचयाचे आहेत. आई, बाबा,
आणि मुख्याध्यापिका फोटोच्या आईला शाळेत
दादा, ताईकडून मोबाइल घेऊन सेल्फी काढणं
बोलावतात. त्याचं अभ्यासात लक्ष नसल्याची तक्रार
हा आपल्यापैकी अनेकांचा छंद झालेला आहे
करतात, पण फोटोच्या आईला त्याचं वागणं माहीत
आणि सिनेमा पाहायला कुणाला आवडत नाही?
‘अॅव्हेंजर्स’, ‘सुपरमॅन’, ‘बॅटमन’पासून ‘बाहुबली’- असतं. त्याची चित्रकलेची आवड, निसर्गाबद्दलचं
प्रेम तिला माहिती असतं, म्हणूनच बाईंचं बोलणं
‘दबंग’पर्यंत सगळेच सिनेमे आपण आवडीने
ती शांतपणे ऐकून घेते; त्याच्यावर रागावत मात्र
पाहतो. पुस्तक वाचण्याचा आपल्याला कंटाळा
येतो, पण टीव्हीसमोर बसून सिनेमे पाहताना किती नाही! अशा या कल्पनेच्या जगात रमलेल्या,
टीव्हीवर फक्त कार्टुन फिल्म्स पाहणाऱ्या, फोटोच्या
वेळ गेला याचं भानच राहात नाही. तर सांगायचा
आयुष्यात नवीन गोष्ट अचानकपणे समोर येते
मुद्दा असा की, फोटो आणि सिनेमा हे आपले
आणि त्याचं कुतूहल अधिक वाढीस लागतं. ती
सध्याचे जिवलग मित्रच झालेत. मी तुम्हांला ज्या
गोष्ट म्हणजे सिनेमाचं शूटिंग! एका सिनेमाचं शूटिंग
सिनेमाबद्दल सांगणार आहे, त्या सिनेमाचं नाव
फोटोच्या बंगल्यात होतं आणि सिनेमा-निर्मितीच्या
आहे ‘फोटो’.
मागील प्रक्रिया फोटोला हळूहळू समजू लागते.
पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेल्या एका छोट्याशा
गावात राहणारा, सहावीच्या वर्गात शिकणारा अकरा शूटिंगदरम्यान खोटा खोटा पाऊस पाडण्याचं
वर्षांचा ‘फोटो’ हा या सिनेमाचा नायक आहे. त्याचं काम करणारा एक स्वच्छंदी माणूस (नासिरुद्दीन
शहा) त्याला सिनेमाचं तंत्र सांगू लागतो. फोटोला
‘फोटो’ हे नाव थोडं विचित्र वाटतयं ना? पण या
सिनेमाची जन्मकथा, सिनेमा-निर्मितीमधील
फोटोचं वागणंसुद्धा थोडं विचित्र आहे बरं! वर्गात
गणिताच्या तासाला बाई काटकोन, त्रिकोण, समांतर महत्त्वाचे टप्पे म्हणजेच पटकथा लेखन, कॅमेराने
केलं जाणारं चित्रण, वेगवेगळे शॉट्स, ते घेताना
रेषा यांची प्रमेयं शिकवत असताना आपला फोटो
वहीच्या मागील पानावर चित्र काढण्यात दंग असतो. कॅमेरामनने केलेलं लायटिंग, संकलन आणि सर्वांत
महत्त्वाचं म्हणजे सिनेमा हे दृक् श्राव्य माध्यम
फोटोचं अभ्यासात लक्ष नाही, हे कळल्यावर बाई
असल्यामुळे पडद्यावर दिसणाऱ्या चित्रांप्रमाणेच
त्याला खिडकीकडे तोंड करून उभं राहण्याची
त्यातील ध्वनीमुळे वाढीस लागणारा परिणाम, याची
शिक्षा करतात, तेव्हा हा खिडकीबाहेरील झाडावर
बसलेल्या कबुतराशी गप्पा मारायला लागतो. फोटो समज फोटोला होऊ लागते. तुम्हांला एखादा विषय
42 Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó ÁæÙðßæÚUèU 2020

आवडला की, त्याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी
तुम्ही गुगलबाबाचा वापर करता ना? पण फोटो
मात्र सिनेमाचा इतिहास जाणून घेण्यासाठी त्याच्या
घराजवळ असणाऱ्या लायब्ररीमध्ये जातो. तिथले
ग्रंथपाल त्याला पॅरिसमध्ये १८९५ साली ल्युमिएर
बंधूंनी निर्माण केलेल्या पहिल्या चित्रफितीची माहिती
देतात; त्याच बरोबरीने जॉर्ज मेलिस या जादूगाराने
निर्माण केलेले ‘द ट्रिप टू द मून’, एडविन पोर्टरचा
‘द ग्रेट ट्रेन रॉबरी’, डी.डब्ल्यू ग्रिफिथ याने निर्माण
केलेला ‘द बर्थ ऑफ नेशन’ हा पूर्ण लांबीचा
चित्रपट, आपल्या भारतात दादासाहेब फाळके यांनी
दिग्दर्शित केलेला ‘राजा हरिश्चंद्र’ हा मूकपट,
त्यातील पुरुषांनी केलेल्या स्त्री-भूमिकांबद्दलच्या
गमतीजमती, बिमल रॉय या थोर दिग्दर्शकाचा
‘दो बिघा जमीन’; इटलीत दुसऱ्या महायुद्धानंतर
अर्थपूर्ण व वास्तववादी चित्रपटांची परंपरा
निर्माण करणारे ‘बायसिकल थिव्हज’ यासारखे
नववास्तववादी चित्रपट यांचीही माहिती ते ग्रंथपाल
फोटोला देतात. चित्रपटांइतकंच माहितीपटाचं
विश्वदेखील विस्तारलेलं आहे. मोबाइलच्या
साहाय्याने बर्थ-डे, सण समारंभ, शाळेतले उपक्रम,
यांचे जे व्हिडियो केले जातात ना, त्याची सुरुवात
रॉबर्ट फ्लाहर्टी याने सर्वप्रथम केली. त्याच्या ‘नानूक
ऑफ नॉर्थ’ या माहितीपटात उत्तर ध्रुवावरील
अतिथंड प्रदेशातील एस्किमो जमातीतील ‘नानूक’
या माणसाच्या जीवनशैलीचं चित्रण केलं होतं. ही
सगळी मनोरंजक माहिती फोटोला मिळते.
सिनेमा म्हणजे केवळ मनोरंजन नव्हे, तर
ते प्रबोधनाचं आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वविकासाचंदेखील एक महत्त्वाचं साधन आहे,
याची जाणीव फोटोला होते.. भविष्यात आपणही
उत्तम चित्रपट निर्माण करावा, या हेतूने तो प्रशिक्षण
घेऊ लागतो.

(ãæ çâÙð×æ Ò¥ò×ðÛææòÙ Âýæ§× çÃãçÇU¥æðÓßÚ ¥æãð.)U

फोटोसारख्या स्वतःच्याच विश्वात रमणाऱ्या
मुलाला ‘सिनेमा’ या माध्यमाबद्दल निर्माण होणारं
आकर्षण; आणि त्या क्षेत्रात येण्याआधी, ‘सिनेमा’चा
इतिहास आणि सिनेमा-निर्मितीसाठी घ्यावे लागणारे
कष्ट याचं मनोरंजक दर्शन ‘फोटो’ या चित्रपटात
दिग्दर्शक विरेन्द्र सैनी यांनी दाखवलं आहे.
नासिरुद्दीन शहा, अर्जुन, टॉम आल्टर, रत्ना पाठक
शहा या कलाकारांच्या सुंदर भूमिका असलेल्या
‘फोटो’ला २००७ सालचं सर्वोत्कृष्ट बालचित्रपटाचं
राष्ट्रीय पारितोषिकसुद्धा मिळालं! तुम्ही हा सिनेमा
जरूर पाहा, कदाचित ‘फोटो’मध्ये तुम्हांला
स्वतःचाच दडलेला ‘फोटो’ दिसेल!
-संतोष पाठारे
santosh_pathare1@yahoo.co.in

(’ØðD ç¿˜æÂÅU ¥æSßæÎ·¤)
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गुदगुल्यांची
गंमत
‘कढीचं पाळ फुटलं रे फुटलं,’

असं म्हटलं की, आईचं बोट अंगाला
लागायच्या आधीच बाळाला उकळ्या
फुटतात. त्याच वेळी बाळ आईचा हात
दूर ढकलतं, अंग आखडून घेतं. त्याला
गुदगुल्या हव्याहव्याशा असल्या तरीही
भाव ‘नकोनको’चाच असतो. गुदगुल्या
करण्याऱ्याचा आविर्भाव आक्रमक असतो.
पोट, गळा, काखा या संरक्षण नसलेल्या
भागांवर केलेला तो हल्ला असतो.
गुदगुल्या करणाऱ्याशी आई-बाळासारखं,
भावंडांसारखं जिव्हाळ्याचं, विश्वासाचं
नातं असलं तरच ‘खुदुखुदु’चा
आनंदोत्सव साजरा होतो; नातं अधिक
पक्कं होतं. आत्ममग्न मुलांच्या भावना
जाग्या करायला, त्यांच्याशी प्रेमाचं
नातं जोडायलाही असा आनंदोत्सव
मदत करतो.
‘गुदगुल्या’ हा भावनिक नात्याचा,
देवाणघेवाणीचा उच्च प्रतीचा आनंद
आहे. ती गंमत फक्त माणसांपुरतीच
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मर्यादित नाही. वानरांनाही गुदगुल्या होतात.
घुशींना गुदगुल्या केल्या की, माणसाला
ऐकू न येणाऱ्या उच्चस्वरात त्या आनंदाने
चीत्कारतात.
गुदगुल्या केल्यावर तिथल्या मज्जातंतूंतून
ती जाणीव मेंदूतल्या भावनाकेंद्रांत आणि
संवेदना जाणणाऱ्या प्रगत भागांमध्ये पोचते.
तिथे त्या आक्रमक हल्ल्यामागची गमतीची
भावना जाणून मज्जाकेंद्रांतलं आनंदरसायनांचं
प्रमाण वाढतं आणि ‘हाःहाःहीःहीः’ची
प्रतिक्रिया उगम पावते. आपल्याआपणच
जर गुदगुल्या करायचा प्रयत्न केला तर त्या
स्पर्शाची आधीपासूनच मेंदूत दवंडी पिटली
जाते. मग लहान मेंदू संवेदनाकेंद्राला सावध
करतो. त्यामुळे अनपेक्षित दोस्तहल्ल्याची
मजा येत नाही. काही प्रकारच्या मनोरुग्णांना
मात्र स्वतःला छान गुदगुल्या करता येतात.
त्याउलट ज्या माणसांना आक्रमकता, अचानक
झालेला स्पर्श सहनच होत नाही त्यांना काही
केल्या गुदगुल्या होत नाहीत.
सगळ्याच गुदगुल्या काही आनंददायी

नसतात. मित्रांनी केलेल्या गुदगुल्यांनी कधीकधी
आक्रमकतेचा अतिरेक होतो. श्वास घेणं कठीण
होऊन गुदमरायलाही होतं. गुदगुल्या करणाऱ्याचा
इरादा मैत्रीचा नसला तर प्रतिक्षिप्त
क्रियेने हसू येतं, पण भावनाकेंद्रात
आनंदरसायनं पाझरत नाहीत. पुरातन काळात
‘गुदगुल्या’ या छळाचा एक प्रकार म्हणून
वापरल्या गेल्या. नाझी छावण्यांत भयभीत
बंद्यांना सक्तीच्या असह्य गुदगुल्या केल्या
जात. एकविसाव्या शतकात लीड्स
विद्यापीठात वेगळंच संशोधन चालू
आहे. विजेच्या झिणीझिणी प्रवाहाने
कानाला रोज थोडा
वेळ गुदगुल्या
केल्या, तर
मज्जासंस्थेतल्या
रसायनांचं
संतुलन सुधारतं.
दोन आठवडे तसे उपचार
केल्यावर पंचावन्नीच्या माणसांत
रक्तदाब, हृदयक्रिया, श्वसन,
पचन सुधारलं. त्यांचा उत्साह वाढला.
नैराश्य, आत्ममग्नता यांच्यावर उपचार
म्हणून, आणि वार्धक्य पुढे ढकलायलाही
गुदगुल्यांचा वापर होऊ शकेल.
मानवी संशोधनाची वाटचाल अशीच
आनंदमयी राहो.
-Çæò. ©”ßÜæ ÎÝßè

ç¿˜æ- àæéÖæ´»è ¿ðÌÙ

ujjwalahd9@gmail.com

(Ùæ×ß´Ì âæçãçˆØ·¤)
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Long ago in China there lived a

young man called Lisheng (çÜàææ´»)
who did everything out of wishful
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thinking. He came across one of
the beautiful girls in the town who
was unreasonably stubborn and

DajiaHao! (Ìæç¿¥æãæß!) (Hello everyone).Ms. Panda hopes
that you are enjoying the Chinese fables. Next in the series is
an exciting story about how difficult it is to ask someone to
act against his/her own will. The story titled Yu Hu Mou Pi
(Øéãê×æñÂè) which literally means “to ask the fox for its fur”.
headstrong. She always believed in
working towards achieving what she
wanted and she would succeed in
getting what she liked.
Lisheng and the beautiful girl
married and they lived happily after
their marriage. She would at times
make unreasonable demands and
Lisheng would work towards fulfilling those as he wanted to always
keep her happy.
One day, they came to the town
for the weekly shopping where she
saw a pretty overcoat made of fox
fur. A coat like this was indeed rare
and too expensive for Lisheng to
purchase. While strolling on the
streets his wife couldn’t stop thinking about the coat. After returning
home she went to the room where
Lisheng was working and voiced her
heart out.
She started describing the overcoat and couldn’t stop appreciating
the artisan’s effort. “How beautifully the artisan has crafted it,” she
thought. “I am sure that coat would

look stunning on me,” said Lisheng’s
wife and commanded, “I want that
fur-lined jacket right away. It is nice,
light and warm.”
He wanted his bride to have everything she wanted, and if a new
coat was her desire then he was going to make sure she had one.
Lisheng tried to explain that the
overcoat was very expensive and
that he would work hard to earn
extra money and buy her the coat
a little later i. e. before the next
winter. But she was adamant and
started criticising Lisheng on his
inability in fulfilling her demands.
Poor Lisheng sat down disheartened
as neither did he want to disappoint
her nor did he have the money to
fulfil her demand.
Seeing her husband’s inability in
fulfilling her demand after a few
days she came to him and told him,
“If you cannot buy me the overcoat
made of fox fur get me some fox fur
and I will make it for myself.”
Lisheng was confused as he did
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not know what to do with this demand. She said, “You go to the forest and ask any fox to lend you a
portion of his fur. You will definitely
not need any money as the fox will
not ask for it.”
The helpless husband was forced
to walk around on the hillside and
wade through the woods in search
of the perfect fox. Before long, a fox
with a stunning coat of fur came
walking by. Without wasting any
time, Lisheng caught it by the tail.
With great happiness at his success,
he said to the fox, “Well dear fox,
let’s make an agreement.”
The fox was petrified at being
caught by a human and was trying
to free itself from Lisheng’s grip.
In a trembling voice the fox asked,
“Agreement? What agreement?”
Lisheng said, “My wife wants a
fox coat. Will you do me a favour?
Can you give me a portion of your
skin so that my wife can make a
coat with your fur? I don’t think that
should be a big deal, isn’t it?” “I will
then set you free,” added Lisheng.
The fox thought for a while, “Oh
dear! What kind of a demand is
this? If my skin is peeled off, I will be
severely cold in the winter and will
surely die. It is really unthinkable.”
The fox was shocked at the request and recognised the trouble.
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The fox replied calmly, “Well, my
dear, it is definitely easy. But for that
you will have to let my tail free so
that I can pull off the skin for you.”
Lisheng was delighted that he
had found a fox so willing to offer
his skin for his wife’s coat that he let
the fox free from his grip and waited
for the skin. But the moment the
fox got free, he ran away as quickly
as he could into the forest. Lisheng
chased the fox and begged him to
stop. “I promise not to take your fur
if you could tell me where I could
find another fox with a coat of fur
as stunning as yours,” Lisheng
called out.
Lisheng found no trace of the fox
but instead was greeted by a pack
of wild dogs that heard Lisheng’s
loud cry and came to see what was
going on. The fox who was hiding in a nearby bush, thanked the
dogs and turning around to Lisheng,
he said, “You should know better
when you are asking someone for
something that does not belong
to you.” The dogs laughed at his
silly request. The dogs realised
that Lisheng was trying to take the
fox’s skin and they leaped at him.
Lisheng had a look of horror on his
face. The fox went on his way thankful to be alive. Being chased by the
wild dogs, Lisheng ran as fast as he

could to get away. Lisheng did not
get the skin he wanted and returned
home disheartened.
From that fable, people drew
the idiom Yu Hu Mou Pi. Its original
meaning was to tell people that if
they have a conflict of interest with
the owner of the object they seek,
they cannot achieve their goal.
Over the centuries, people
changed the fox to tiger which is
a more violent and fiercer beast.
Hence the phrase also becomes
more relevant as it teaches us how

impossible it is to request an evil,
selfish or any person to act against
their interests. Also it is a complete
waste of time as people would definitely not act as per our wish. In
Chinese idioms tiger is symbolic of
something extremely powerful and
dangerous. In China, tiger is viewed
as a beast -- Lord of the Jungle having complete authority and hence
tigers are respected and even revered.
-Shweta R. Deshmukh (Ms.Panda)

shwetadesh2025@gmail.com
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वर दिलेले शब्दार्थ वाचा. योग्य शब्द आकृतीत लिहा.
सर्व शब्द लिहून झाले की, १ ते २२ सलग अक्षरे वाचा.
बघा, काहीतरी गम्मत आहे. ( काही आकडे शब्दाच्या
सुरुवातीला आहेत व काही शब्द अंक शब्दाच्या शेवटी आहेत.)
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